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 :الفقه وأصوله، ماجستري يف مشه بنت علي عبدهللا بوعيسى الكواري
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 مدى اعتبار املصلحة املرسلة يف قانون األسرة القطري: الزواج وآاثره أمنوذجا  العنوان: 
 أ.د. القرشي عبدالرحيمملشرف على الرسالة: ا

 قانونالم شر ع عمدت الباحثة إىل قياس قوة ودرجة اعتبار  ،يف هذه األطروحة
، من أجل معرفة مدى اهتمامه مبصلحة أبناء اجملتمع، بعض مسائل الزواجيف  ،للمصلحة

 ال؟. ووافق الشريعة اإلسالمية أم ،ةييقاحلقوهل وافق فيما اعتربه املصلحة 
عدة مناهج للبحث منها: املنهج  ،إىل ذلكاستخدمت الباحثة من أجل الوصول 

لتلك القانون بوصفها ملدى اعتبار  :، والوصفيمواد القانونبعض ابستقراء  :الستقرائيا
 املصاحل وصفا  دقيقا .

يف بعض القضااي اليت متت  ،ةمن خالل رصدها لوقائع ماضي :املنهج التارخييو  
من أجل  ،وردت على احملاكم الشرعية القطرية ،رصدها لسوابقابإلضافة إىل ، مناقشتها

مبحاكم من أجل ذلك استعانت وقد ، واالستفادة منها فيما خيص البحثمعرفة احلكم فيها 
مدى من خالهلا استبانة تدرس  لإلجابة عن ،وبفئة من أفراد اجملتمع القطري، األسرة القطرية

 .مواد القانونبعض و  ،-فيما يرونه مصلحة هلم-التوافق بني آراء أفراد اجملتمع 
خلصت الباحثة، إىل أن القانون وافق املصلحة يف: اإللزام بتوثيق عقد الزواج، وعدم 
توثيق عقد الصغري والصغرية إال برضا ويل األمر والطرفني وإبذن من القاضي املختص، ويف 

يف:  -من وجهة نظر الباحثة–ابلفحص الطيب قبل الزواج، وقد خالف املصلحة اإللزام 
 حتديد إخبار الزوجة أو الزوجات ابلتعدد، بعد العقد، من ق َبل املوثق. 



 

 د

 شكر وتقدير
- عن أيب هريرةهللا،  من أويل الفضل واإلحسان ال يشكر ،من ال يشكر الناس

شكرا  أقوهلا ، (1)«َيْشك ر  هللا من ال َيْشك ر  النَّاسال »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  عن النيب -رضي هللا عنه
الذي صرب  ،القرشي عبدالرحيماألستاذ الدكتور  ،لمشرف على هذه األطروحةلملئ فمي 

الشكر موصول إىل ، و البحث هبذه احل َلةصدار إل ،احتجت إليه علي ووجهين يف كل ما
الدكتور صاحل األستاذ ن صاحل، و حسن يشو، والدكتور أميالدكتور حممد الشيب، والدكتور 

وتعاونه مع الطالب والطالبات،  ،وللدكتور انيف الشمري على سعة صدرهالزنكي، 
 كل الشكر والتقدير والعرفان.،  مجيعا   لهم مينف، لدكتور حممد بوشهاب املريلو 

َلق  الاليت رافقتهن يف  ،صديقايت وأخوايت يف هللاشكرا  ل  العلم، ومجعتنا حدائقهح 
ل مقارح، حصه واهر احلاج، سارة املراغي، نورة آجاألخوات: ، وأخص ابلشكر الَغناء

 الفهيدة، حممودة.
وأخص ابلذكر السيد مسعود  ،على تعاوهنم معي ،لعاملني يف حمكمة األسرةشكرا  ل

 .رمضان العامري، والسكرتريين وائل وشريف، والقاضي حممد عبد الغين
جبامعة  رئيس قسم العلوم االجتماعية-احل اليافعي لدكتور عبد الناصر صشكرا  ل

، على تعاوهنم معي يف -من قسم علم االجتماع-علي  الصمد حممد عبداألستاذ الدكتور ، و -قطر
 الستبانة.التخطيط ل

أبوقاهتم  ومل يبخلوا علي ،االستبانة ونشرها ن سامهوا معي يف حلشكرا  مل
 أو كلمة تشجيع.. ن سامهوا بفكرة أو دعوة، وملومقرتحاهتم
 

 شكرا  لكم من القلب..

                                               
، رقم 188، ص7، سليمان األشعث، كتاب األدب، ابب يف شكر املعروف، جالسننداوود يف  أخرجه أبو (1)

وهذا سند صحيح على : سلسلة األحاديث الصحيحة(، وقال: إسناده صحيح، قال األلباين يف 4811)
 .776، ص 1، جشرط مسلم



 

 ه

 اإلهداء
 
 

 إىل 
 من ربياين صغرية ، واحتضناين كبرية  

 آلالمي فكاان الروح حليايت، والبلسم 
 أمي الغالية..
 أيب الغايل..

 ال حرمين هللا منكما
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 قال تعاىل:
 
 

ك ْم أَْزَواج ا  ْن أَنـْف س  َها ﴿َوم ْن آاَيت ه  َأْن َخَلَق َلك ْم م  ل َتْسك ن وا إ لَيـْ
َنك ْم َمَودَّة  َوَرْْحَة  إ نَّ يف  َذل َك آَلاَيت  ل َقْوم  يـَتَـَفكَّر وَن﴾  َوَجَعَل بـَيـْ

 
(21الروم: سورة ) 
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 قدمةامل
أراد به خريا  يف الدين، وَشرََع أحكام بسم هللا الرْحن الرحيم، احلمد هلل الذي فقه من 

ورفع به أهله العاملني املتقني، وصلوات هللا  ،احلالل واحلرام يف كتابه املبني، وأعز العلم
وعلى آله وصحبه  وسالمه على املبعوث رْحة للعاملني، نبينا وحبيبنا حممد  اهلادي األمني،

 ، وبعد..أمجعني
، وإمنا أوجده لغاية ومل يرتكه سدى   خيلقه عبثا   لكنه ملاإلنسان،  هلالج لجفلقد خلق هللا 

لى أكمل ومن أجل حتقيق تلك الغاية والقيام هبا ععظمى وهي عبادته سبحانه وتعاىل، 
كيفية   وجه أرسل إليه الرسل، وشرع له الشرائع، وأنزل إليه الكتب السماوية، اليت تبني له

الشرائع وهي  امتةأرسله خب ملسو هيلع هللا ىلصا حممد تلك العبادة، وقد كان آخر األنبياء واملرسلني نبين
شريعة اإلسالم، فكانت متصفة خبصائص وصفات جعلتها تستحق أن تكون خامتة األداين 

 منها:والرساالت 
العاملية: فهي رسالة للعامل أمجع، ال تقتصر على عرق معني أو طائفة من البشر، قال  -1

﴾﴿َوَما أَْرَسْلَناَك إ الَّ َكافَّة  تعاىل:   .(1))28سبأ: سورة (  ل لنَّاس 
الكمال: فهي رسالة كاملة ال يشوهبا نقص وال تعرتيها عيوب، ألهنا رسالة رابنية  -2

حْلَْمد  ّلِل َّ  الَّذ ي أَنـَْزَل ا﴿مساوية، م شرعها رب البشر العامل مبا يصلح هلم، قال تعاىل: 
 .(2))1الكهف: سورة (َعَلى َعْبد ه  اْلك َتاَب َومَلْ ََيَْعْل َله  ع َوج ا ﴾ 

الثبات واالستمرارية: فعلى تغري األزمان واختالف العصور إال أن ثوابت الشريعة قد  -3
وسريت أمور حياهتم، وهذا ينعكس على استقرار اجملتمع واطمئنان  الناس، حكمت

 .(3)أفراده
 

                                               
 .50-46، صخصائص الشريعة اإلسالميةاألشقر،  :ي نظر (1)

 .50، صاملصدر السابق األشقر، :ي نظر (2)

 .58-57، صاملصدر السابق األشقر، :ي نظر (3)
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للعلماء املرونة: فالشريعة اإلسالمية هلا أصول وثوابت ال تتغري، ولكنها تركت اجملال  -4
يف األمور املتغرية ال وذلك  ،وفق ضوابط وحدود ال يتم جتاوزها ،والفقهاء ابالجتهاد

 .(1)سيما يف ابب املعامالت
﴿ي ر يد  اّلِلَّ  ب ك م  اْلي ْسَر َواَل ي ر يد  ب ك م  اليسر ورفع احلرج عن الناس: قال تعاىل:  -5

 .(2) [185البقرة: سورة اْلع ْسَر﴾ ]
ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل العباد: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "حفظ مصاحل  -6

 .(4) (3)"املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، حبسب اإلمكان
قى من مصدرين أساسيني مها: الكتاب والسنة، مث أتيت تَ سْ إن أحكام هذه الشريعة ت  

تاب والسنة وهي اإلمجاع والقياس، بعد ذلك املصادر التبعية اليت ت رشد إليها نصوص الك
حوادث ال يوجد هلا أصل  على الناستطرأ ألنه قد ، عض أئمة املذاهب املصاحلاعترب ب وقد

من تلك الواقعة  يف ماإىل استنباط  الفقيه مما يدعوسنة أو إمجاع أو قياس،  ويف كتاب أ
إذ ، ابملصلحة تفر  إلغاء ع  مصاحل فإن كانت تلك املصلحة مل يدل الدليل على اعتبار هلا أو 

 -املتصف ببعض الصفات الالزمة لألخذ بقوله -الفقيه ستنبطيَ اإلرسال هو اإلمهال، عندئذ  
 حكما  شرعيا  هلذه املصلحة وهذا احلكم البد له من شروط وضوابط حىت ي عتد به. 

مؤيد ومعارض، وآخر جميز  وعلماء األصول يف األخذ هبذا النوع من املصاحل بني
يراه غريك كذلك، هذه الشروط فما تراه مصلحة قد ال  ،ألن املصلحة أمر نسيببشروط، 

  نوضحها يف حبثنا.
باد يف دينهم ودنياهم، انعكس إن حرص الدين اإلسالمي على حتقيق مصاحل الع

يف سن القوانني واألحكام متمثال  على حرص دولتنا احلبيبة قطر على مصاحل أفراد شعبها 

                                               
 .63-59، خصائص الشريعة اإلسالميةاألشقر،  :ي نظر (1)

 .69-63، صاملصدر السابقاألشقر،  :ي نظر (2)

 .551، ص1، جمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدريةابن تيمية،  (3)

 .79ص، خصائص الشريعة اإلسالميةاألشقر،  :ي نظر (4)
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ؤون حياهتم وتكفل هلم احلياة اهلانئة السعيدة البعيدة عن املشاكل، والظلم اليت تضبط ش
  وضياع احلقوق.

قربه من األسرة ومعاجلته للقضااي  ،ومن األسباب اليت دعتين إىل اختيار هذا املوضوع
يا ، يستفيد منه واقعتطبيقا  بل يكون  ،فهو ال يكون حبثا  على الورق فحسب ،املتعلقة هبا

جملتمع، فهي اللبنة األساس اليت ا يفوال خيفى على أحد منا ما لألسرة من أتثري أفراد اجملتمع، 
قوم عليها، فإذا كانت األسر مستقرة مرتابطة كونت جمتمعات مستقرة راقية، والعكس ي

 صحيح.
، 2006( لسنة 22رقم )وهو قانون  لك أصدرت الدولة قانوان  لألسرة القطريةلذ 

  لألفراد واألسر من حقوق وما عليهم من واجبات. ني مابَ 
ال بد أن يشوهبا النقص اليت البشرية، طبيعة االجتهادات  وهالسبب اآلخر و 

 ريبة من الكمال.حىت تصبح ق ،واخللل، فتكون حباجة إىل التصويب والتوجيه
 رتت موضوعا  اخاجلمع بني أصول الفقه والقانون، لذا رأتيت يف حبثي هذا اوقد  

من تكمن أمهيته يف مالمسته جلانب متطور ومتجدد هاما  من موضوعات أصول الفقه، 
 .املصلحة أال وهو حياة اإلنسان املسلم،

 ،قياس مدى وقوة اعتبار هذا القانونب وكما هو واضح من عنوان البحث فإنه ي عىن
لزواج اب املتعلقة قضااي املستجدةاليف  ،يف األمور اليت مل يرد فيها نص ،ملصلحة أفراد جمتمعه

جاء فيه من  و ضع على أصول إسالمية صحيحة، فنثين على ما قانوان   ، حىت نضمنوآاثره
ومن مث سعادة  ،الرضا من هللا عزوجلبذلك نضمن كان خمالفا  للشرع، ل  ونـ َقو م ماصواب 

 . واالضطهاد األفراد وعيشهم يف جمتمع عادل خايل من الظلم
مد وعلى اللهم وسلم على نبينا حم وصل  وصالح، فق واهلادي إىل مافيه خري وهللا املو 

 كثريا .آله وصحبه وسلم تسليما   
 ه1439رجب  12اخلميس 
 م2018مارس  29املوافق 
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 إشكالية البحث وأسئلته:
 اإلشكالية اليت َييب عنها البحث هي:

 املتعلقة ابلزواج؟قانون يف املواد ال اليت اعتربها املصلحة املرسلة مدى شرعية
 ة هي:لوهذه اإلشكالية متعلقة بعدة أسئ

 ؟قانونال يف املواد اليت اعتمدت على املصاحل املرسلةما  .1
 ؟مواد القانونبعض اليت تضمنها  ما املصاحل املرسلة .2
 ما مدى توافق مواد القانون مع حاجات وتطلعات اجملتمع؟ .3

 أمهية البحث:
 قانون من خالل النظر يف مواده.الالداللة على اعتبار املصلحة املرسلة يف  .1
 قانون.الة اعتبار املصلحة املرسلة يف بنود قو بيان مدى و  .2
 ، وتقوميها.سد بعض الثغرات يف مواد القانون .3

 أهداف البحث:
 اعتباره للمصلحة املرسلة. يفمدى موافقة القانون للشريعة اإلسالمية بيان  .1
 قانون من أجل إبراز إَيابياته، وتقومي سلبياته والتعديل عليها.المواد بعض على الوقوف  .2

 حدود البحث:
 احلدود املكانية: دولة قطر.

 .2006، الصادر عام القانوناملواد املتعلقة ابلزواج وآاثره، يف احلدود املوضوعية: 
 100إىل مادة  5من مادة 
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  الدراسات السابقة:
املساعفة، عدانن توفيق أْحد، إشراف: البوطي، حممد توفيق سعيد رمضان، األردن:  .1

شخصية ، تطبيقات املصلحة يف قانون األحوال الجامعة العلوم اإلسالميةم، 2014
رسالة دكتوراة يف القضاء  هذه الدراسة عبارة عن :م2010األردين املؤقت لعام 

بقانون األحوال الشخصية األردين،  خمتصة اإال أهن متوافقة مع ما اكتب، وهي الشرعي
 أما حبثي فهو متعلق بقانون األسرة القطري.

وهي عبارة عن منهج  ،ملزمة قانون األسرة القطري أتليف الدكتور حممد بوشهاب املري .2
 تدريسي ملقرر قانون األسرة بكلية القانون يف جامعة قطر. 

بعض املالحظات عليه، مث  مع ذكرن، معلومات عامة عن نشأة القانو املؤلف أورد فيه 
تناول مواد القانون ابلشرح وبني ما وافق فيه القانون مذهب اإلمام أْحد وماخالفه فيه 

 مع ذكر املذهب اآلخر الذي أخذ القانون برأيه. 
الويل كمسائل تطرق يف بعض األحيان إىل املواد اليت راعى فيها القانون املصلحة،

 مسائل أخرى للزواج، ة من خاللسيخصص املصلحة ابلدراسإال أن حبثي واحلضانة، 
وللدكتور كتاب يف قانون األسرة سيصدر قريبا  إبذن  قياس مدى اعتبار القانون هلا،و 

 هللا.
التقنني بني النص شحاته، حممد أْحد حسني، شرح قانون األسرة لدولة قطر داللة  .3

هذا الكتاب يقع يف جزئني،  :م2017سكندرية: لفقه اإلسالمي وأحكام القضاء، االوا
يف مقدمات الزواج وأحكامه، تناول ابلشرح مواد قانون األسرة القطري من األول  زءاجل

، مع عرضه لبعض القضااي اليت وردت على احملاكم القطرية 100إىل مادة  1مادة 
( وهذا اجلزء 188-101واألحكام فيها، أما اجلزء الثاين فهو يف الفرقة بني الزوجني )

 ال يتعلق مبوضوع حبثنا.  
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 اإلضافة العلمية إىل الدراسات السابقة:
، وهي اعتبار املصلحة املرسلة يف القانونالدراسات السابقة مل تطرق ابب  أغلب 

تنظر إىل مدى ودرجة اعتباره ختصها ابلدراسة ومل وإن طرقته يف بعض األحيان إال أهنا مل 
 اتبعة لدول أخرى غري دولة قطر. ،املصلحة، يف قوانني مدنية، كما أن بعضها قد تناول هلا

 منهج البحث:
 :يتوالوصفي، على الوجه اآلوالتارخيي هذا البحث َيمع بني املنهج االستقرائي 

قانون املتعلقة ابلزواج وآاثره والوقوف المواد بعض املنهج االستقرائي: من خالل استقراء  .1
 على ماجاء فيها من مصاحل مرسلة.

املنهج التارخيي: من خالل رصد الوقائع السابقة يف القضااي املدروسة، لالستفادة منها  .2
 وإسقاطها على الواقع. 

قانون للمصلحة املرسلة، وتعويله عليها  الاعتبار ة وقو بوصف مدى املنهج الوصفي:  .3
 .اعتبارها أم ضيق نطاق ذلك؟ كأحد املرتكزات يف قرارته ومواده، فهل أسهب يف

 البحث: مفردات
 القانون: قانون األسرة القطري.

 املصلحة: املصلحة املرسلة.
 هيكل البحث:

 يتكون البحث من ثالثة فصول، حتت كل فصل عدة مباحث كاآليت:
 فصل متهيدي: التعريفات املتعلقة ابلبحث.

 :مبحثانوفيه 
 .املرسلةملصلحة ابتعريف ال: األولاملبحث 

 .املرسلةماهية املصلحة املطلب األول: 
 املطلب الثاين: حجية املصلحة املرسلة وضوابطها.

 : ماهية الزواج يف الفقه والقانون. ثايناملبحث ال
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 املطلب األول: الزواج يف اللغة.
 املطلب الثاين: الزواج يف االصطالح الفقهي.

 املطلب الثالث: الزواج يف القانون.
 مواد القانون املتعلقة مبقدمات الزواج وأحكامه. بعض الفصل األول: اعتبار املصلحة يف

 وفيه مبحثان:
 املبحث األول: اعتبار املصلحة يف توثيق عقد الزواج وأهلية الزوجني وتعدد الزوجات.

 توثيق عقد الزواج.املطلب األول: اعتبار املصلحة يف 
 أهلية الزوجني وتعدد الزوجات.املطلب الثاين: اعتبار املصلحة يف 

 يف زواج اجملنون واملعتوه والفىت والفحص الطيب قبل الزواج. بار املصلحة ث الثاين: اعتاملبح
 املطلب األول: اعتبار املصلحة يف زواج اجملنون واملعتوه والفىت.
 املطلب الثاين: اعتبار املصلحة يف الفحص الطيب قبل الزواج.

 اجلانب العملي. :اعتبار املصلحة يف القانونالفصل الثاين: مدى 
 وفيه مبحثان:

 من اجملتمع القطري يف القضااي السابقة. فئةرأي  املبحث األول: استطالع
 .عن الفئة املستهدفة يف االستبانة املطلب األول: معلومات عامة

 املطلب الثاين: استطالع الرأي حول توثيق عقد الزواج يف احملاكم الشرعية.
 حول نكاح الصغري والصغرية وتعدد الزوجات.املطلب الثالث: استطالع الرأي 

 املطلب الرابع: استطالع الرأي حول زواج اجملنون واملعتوه والفحص الطيب قبل الزواج.
 والنتائج اليت توصلت إليها.على االستبانة املبحث الثاين: تعقيب الباحثة 

 املطلب األول: تعقيب الباحثة على نتائج االستبانة.
 النتائج اليت توصلت إليها الباحثة.املطلب الثاين: 
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 فصل متهيدي: التعريفات املتعلقة ابلبحث.
 

 وفيه توطئة ومبحثان مها:
 

 .املرسلةملصلحة ابتعريف ال: ولاملبحث األ
 : ماهية الزواج يف الفقه والقانون.ثايناملبحث ال
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 فصل متهيدي: التعريفات املتعلقة ابلبحث

 :توطئة

صطلحات العلمية البد أن حتوي يف مقدمتها على بيان ملعاين املكعادة األحباث 
فكرة اتضاح اكتمال املعىن و مما يؤدي إىل ، شكل من مفرداهتاذات الصلة مبوضوعها، وامل

 . دى القارئأكثر ل املوضوع
املبحث ،أما املرسلةملصلحة ابتعريف ال يف ولاملبحث األالفصل فيه مبحثان: هذا 

حىت نقف على نقاط التشابه واالختالف  ،الفقه والقانونيف تعريف الزواج  فهو يف ثاينال
 .بينهما، وصوال  إىل التعريف املختار
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 ملصلحة املرسلة.ابتعريف ال: األولاملبحث 

حىت نكون على ، ا يف هذا البحث، املصلحة املرسلةمن املفردات اليت ال بد من بياهن
 دراية اتمة مبوضوعنا.

التعريف ابملصلحة : املطلب األول امه مطلبنيوملزيد تنظيم قسمنا هذا املبحث إىل 
 .حجية املصلحة املرسلة وضوابطهاواملطلب الثاين املرسلة، 

 املصلحة املرسلة ماهية املطلب األول:

 :لغةاملرسلة أوال : املصلحة 
به َدَخَل، ونقل الفراء من مادة َصَلَح: )الصالح( ضد الفساد واب: "املصلحةأن ذكر الرازي 

 .(1)"َصُلَح أيضاً ابلضم... و)املصلحُة( واحدة )املصاحل( و )االستصالُح( ضد االستفساد
 َصَلَح: الصاد والالم واحلاء أصٌل واحٌد يُدُل على خالف الفساد. وقال ابن فارس: "

 .(2)"ح بفتح الالم.لَ يُقال: َصُلَح الشيء يصلح صالحاً، ويُقال: صَ 
  .(3)"وأرسل الشيء: أطلقه وأمهلهمن أَرَسَل، قال ابن منظور: " املرسلةأما 
 .(4)"أرسلت الكالم إرسااًل أطلقته من غري تقييد"املصباح املنري:  ويف

 املرسلة اصطالحا :أوال : املصلحة 
 :اآليتكتب العلماء على النحو   بعض نناقش هنا تعريف املصلحة املرسلة يف

قد صنف االستصالح ضمن األصول  مؤلفهأن  جند ،املستصفىطالعنا كتاب  إذا
املوهومة، وعرفه أبنه احملافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من اخللق مخسة: وهو أن 

                                               
 ، ابب الصاد، مادة صلح.178، صخمتار الصحاحالرازي،  (1)
 ، كتاب الصاد، ابب الصاد والالم وما يثلثهما، مادة َصَلَح.303، ص3، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  (2)
 ، حرف الالم، فصل الراء.285، ص11، جلسان العربابن منظور،  (3)
، كتاب الراء، فصل الراء مع السني وما 226، ص1، جالشرح الكبرياملصباح املنري يف غريب الفيومي،  (4)

 يثلثهما، مادة رسل.
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حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل مايتضمن حفظ هذه األصول 
 (1)ودفعها مصلحة.اخلمسة هو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة 

أما الطويف فقد ذكر أن املصلحة بشكل عام هي: جلب نفع أو دفع ضر ، مث  
 قسمها إىل:

 ماشهد هلا الشارع ابعتبار أو بطالن على النحو اآليت: .أ
 كاقتباس احلكم من معقول دليل شرعي.  ،قياس: وهو املصلحة اليت شهد الشرع ابعتبارها 
  كتعيني الصوم يف كفارة   ،ع ببطالهناالغلو: وهو املصلحة اليت شهد الشر

 رمضان على املوسر كامللك وحنوه، ومساها غلو ألنه تغيري للشرع ابلرأي.
 إىل: وهذه تنقسماملصلحة اليت مل يشهد هلا الشرع ببطالن وال اعتبار معني،   .ب

 حتسيين: كصيانة املرأة عن مباشرة عقد نكاحها املشعر مبا اليليق ابملروءة، 
 بتويل الويل ذلك.

  حاجي: أي يف رتبة احلاجة، كتسليط الويل على تزويج الصغرية حلاجة تقييد
 . (2)الكفء خيفة فواته

املنفعة اليت عرف املصلحة شرعا  أبهنا: "سعيد رمضان البوطي، يف أطروحة الدكتوراة ل
أمواهلم، ِطْبَق ترتيب معني فيما قصدها الشارع احلكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقوهلم، ونسلهم، و 

 .(3)"بينها
كل منفعة داخلة يف مقاصد الشارع دون أن يكون هلا أو أبهنا:"فقال املصلحة املرسلة أما 

 .(4)"جلنسها القريب شاهد ابإلعتبار أو اإللغاء
 

                                               
 .173،ص1، جاملستصفىالغزايل، ي نظر:  (1)
 .204، ص3، جشرح خمتصر الروضةالطويف، ي نظر:  (2)
 .23، رسالة دكتوراة، ص ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالميةالبوطي، ي نظر:  (3)
 .330ص ،املصدر السابقالبوطي، ي نظر:  (4)
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 حمرتزات التعريف:
يف  "، خرج كل مايظن أنه منفعة مما ال يدخلداخلة يف مقاصد الشارعيف قوله: "

 املقاصد الكلية للشارع، وهو ما ي عرف: ابملرسل الغريب.
" كل ما كان لإلمام أن يتصرف فيه مبوجب دون أن يكون هلا شاهد ابإلعتبارخرج بقيد "

 حق اإلمامة كتصرفه يف العطآت وغريه.
كل مسألة أو واقعة كانت مناطا  ملصلحتني متعارضتني، لكل وخرج هبذا القيد أيضا   

من االعتبار أو اإللغاء، ألن هذا من قبيل التعارض والرتجيح فتسري عليه منها شاهد 
 األحكام املتعلقة بذلك.

 وخيرج كذلك كل مصلحة عارضها نص أو قياس صحيح، سواء عارضت من النص
 .(1)عمومه أو إطالقه أو مجيع مدلوله

ريع ، موضحا  أن تشد تطرق إىل ذكر املصلحة يف كتابهقفعبد الوهاب خالف  أما
لب منفعة أو دفع ضرر أو رفع حرج،  األحكام مل ي قصد منه إال حتقيق مصاحل للناس، إما جب 
وأن هذه املصاحل متجددة بتجدد أحوال الناس، واختالف بيئاهتم، فاحلكم الذي َيلب نفع 

 .(2)يف زمن قد أييت بضرر يف آخر
 الشارع ومصلحة مرسلة:مث بني أن املصلحة لدى األصوليني تنقسم إىل مصلحة معتربة من 

املصلحة املعتربة: هي اليت شرع الشارع أحكاما  لتحقيقها، ودل على اعتبارها، مثال  .أ
ذلك: حفظ حياة الناس، فقد أوجب من أجله القصاص من القاتل العامد، وحفظ 
املال شرع له حد السرقة، أما حفظ العرض فقد شرع من أجله حد القاذف والزاين 

 والزانية. 
حة املرسلة: هي املصاحل اليت اقتضتها البيئات والتغريات بعد انقطاع الوحي، ومل املصل  .ب

ي شرع الشارع هلا أحكاما ، كما مل يقم الدليل على اعتبارها أو إلغائها، مثل: املصلحة 

                                               
 .334-330، رسالة دكتوراة، صضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية البوطي،ي نظر:  (1)
 .84ص، علم أصول الفقه ،خالفي نظر:  (2)
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ت سمع الدعوى به عند اإلنكار،  اليت دعت إىل أن الزواج الذي اليثبت بوثيقة رمسية ال
 .(1)سجل ال ينقل امللكيةاقتضت أن عقد البيع غري امل اليتومثله املصلحة 

يكاد ال  ،بناءا  على ما سبق وجدت الباحثة أن التعريف االصطالحي للمصلحة
قد  ،والفرق بينهما يكمن يف أن التعريف االصطالحي ،ينفك عن التعريف اللغوي هلا

خصص املصلحة ووضعها يف إطار ما أقره وشرعه الشارع أو أنكره أو سكت عنه، ال مطلق 
، كما اختلفت تسميات علماء األصول هلا فهناك من يسميها االستصالح وآخرون املصلحة

 .ها املناسب املرسل، واالستدالل، والرأي املرسل وغريهاأطلقوا علي
هلا،  القانوناملرسلة وقياس مدى اعتبار  هذه األطروحة ت عىن ببحث املصلحةإن و 

وتراعي  وأمهية ذلك تكمن يف أن القانون الذي ي قر موادا  وأحكاما  تواكب العصر وتغرياته
من خالل حتقيق  ،اهتمامه مبصلحة جمتمعهقوته ومتانته و ، هلو دليٌل على ضوابط الدين

كما يدل على قوة واضعه ونظرته العدل وتوفري احلياة املنضبطة واهلانئة ملن هم حتت ح كمه،
وال تعارض بني اعتبار املصاحل وبني وعنايته ابلشريعة اإلسالمية،  الثاقبة لألمور وسعة أفقه،

، ألن حوادث الناس احلكم ابلشريعة اإلسالمية طاملا أهنا مل ختالف حكما  من أحكامها
ح أمرا  معتادا  عليه يف متجددة، واألعراف متغرية، فما كان مستقبحا  يف السابق، قد ي صب

 .احلاضر والعكس

 حجية املصلحة املرسلة وضوابطها املطلب الثاين:

، ومل رسلة، أبهنا املصاحل اليت استجدتتطرقنا إىل معىن املصاحل امل املطلب السابقيف 
أمر مبعرفة حكم كل  املسلمون مطالبونمبا أن ة وال قياس، و يرد فيها نص يف كتاب وال سن

سنبحث ما قاله العلماء يف شأهنا،  بناءا  عليه ذلك املصاحل املرسلة، منو  ،محياهت من أمور
  .؟هل كانت هلم ضوابط تضبط تلك املصاحل أم ال ،مث ننظر

                                               
  .85-84، ص علم أصول الفقه، خالفي نظر:  (1)
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 :حجية املصلحة املرسلةأوال : 
إن املصلحة املرسلة يف جمال العبادات من صالة وصوم وحنوه، ال خالف بني 

البد على النصوص، إذ  ألن األصل يف العبادات التوقف العلماء على عدم حجيتها فيها،
ت ال ت درك مصاحلها إال داا، فالعبال جمال إلعمال العقل فيهاأن يرد فيها نص شرعي، إذ 

 .عن طريق داللة الشرع
املختلف فيه بني أهل األصول، أما ورود املصلحة املرسلة يف ابب املعامالت، فهو 

 تكنإىل أن املعامالت جمال قابل للتجدد والستحداث أمور مل وقد يكون مرجع ذلك 
 سابقا ، فهي اتبعة لتغري الزمان واملكان. ةدو جمو 

 والسؤال املطروح هنا: هل ت عد املصلحة املرسلة مصدرا  من مصادر التشريع يف ابب املعامالت أم ال؟
 : أربعة أقوال هياختلف الفقهاء يف ذلك على 

، على أن املصلحة املرسلة حجة، وهي واحلنابلةقول اإلمام مالك  القول األول:
وهو قول بقوهلم: " (1)دة آلل تيميةورد ذلك يف كتاب املسو مصدر من مصادر التشريع، 

 .(2)"متأخري أصحابنا أهل األصول واجلدل، وقال مالك جيوز ذلك
 .(3)"هللا حجةاملصلحة املرسلة عند مالك رمحه لإلمام القرايف، قوله: " وردكما 

 أدلتهم يف ذلك ما يلي: 
ابملصلحة فيما مل يرد فيه نص من كتاب أو سنة،  -رضي هللا عنهم–عمل الصحابة  -1

–مثل: كتابة املصحف، ووالية العهد من أيب بكر الصديق إىل عمر بن اخلطاب 
، وترك اخلالفة شورى، وتدوين الدواوين، وجتديد األذان األول يف -رضي هللا عنهما

 .(4)-رضي هللا عنه–م اجلمعة وذلك يف عهد عثمان بن عفان يو 

                                               
بن تيمية، وأضاف عليها ابن تيمية األب  آل تيمية: بدأ بتصنيفها ابن تيمية اجلد وهو جمد الدين عبد السالم (1)

 عبد احلليم بن تيمية، مث أكملها االبن احلفيد أْحد بن تيمية.

 .450، صاملسودة يف أصول الفقهآل تيمية،  (2)

 .446، صشرح تنقيح الفصولالقرايف،  (3)

 .213، ص3، جشرح خمتصر الروضةالطويف،  (4)
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الغاية من تشريع األحكام هي حتقيق مصاحل العباد يف الدارين، وإن مصاحل العباد  -2
غري متناهية، خبالف النصوص الشرعية فهي حمدودة، فما سكتت عنه نصوص 

مية من جلب الشرع من الكتاب والسنة، فال بد أن تراعى فيه قواعد الشريعة اإلسال
  .(1)املنافع ودفع املضار

إىل اعتماد املصلحة املرسلة، وإن مل تستند  -رْحه هللا-ذهب الشافعي  القول الثاين:
، أو تعليق احلكم مبصاحل إىل حكم متفق عليه يف أصل بشرط قربه من معاين األصول الثابتة

 .(2)شبيهة ابملصاحل املعتربة
إن    -واليت أشار إليها ابملناسب املرسل-املرسلة ، أن املصلحة وقد ذكر السبكي

 .(3)كانت مصلحة ضرورية قطعية كلية فإهنا تعترب وإال فال
وكان دليل اإلمام الشافعي يف ذلك أنه ال ختلو واقعة عن حكم هللا تعاىل، معزو إىل 

 . (4)ملسو هيلع هللا ىلصشريعة حممد 

يشهد هلا الشرع  وهو قول اإلمام الغزايل أبن قسم املصلحة اليت ملالقول الثالث: 
 ابلبطالن وال ابالعتبار إىل ثالثة أقسام على النحو اآليت: 

التزييين، فذلك الضرورة إليه فال َيوز احلكم ماهو يف رتبة احلاجي، والتحسيين  -1
 مبجرده مامل يشهد له أصل.

وإن مل يشهد له أصل  ، فهذا َيوز احلكم به حىت (5)ماهو يف رتبة الضروري -2
 .(6)معني

                                               
 .201، صتيسري علم أصول الفقهالعنزي،  (1)

 .162-161، ص2، جالربهان يف أصول الفقهإمام احلرمني،  (2)

 .177، ص3، جاإلهباج يف شرح املنهاجالسبكي،  (3)

 .162، ص2، جالربهان يف أصول الفقهإمام احلرمني،  (4)

 الضروري: حفظ النفس والدين والعقل والنسل واملال. (5)

-479، ص1، جروضة الناظر وجنة املناظرة، ابن قدامي نظر: . 174، صاملستصفىالغزايل، ي نظر:  (6)
481. 
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وهو قول القاضي الباقالين حيث  منع العمل ابملصاحل املرسلة مطلقا ، لرابع:القول ا
 .(2)، وكذلك أبو املعايل اجلويين(1)رد االستدالل ابملصاحل املرسلة

 يف ذلك: أدلتهم
 حتصيلها واعتبارها أببلغ إىلالشرع  سارعلو كانت املصلحة املرسلة حجة ل -1

كون قد أغفلت جانبا  العباد، فال ي تصور أن ت، فالشريعة قد راعت مصاحل (3)الطرق
 .(4)فيه مصلحتهم

 .(5)ادليل على انتفاء العمل هب صلحة املرسلةانتفاء الدليل على العمل ابمل -2
املعاين البد أن ت ضبط ابملنصوصات، فإذا مل ت ضبط رجع الشرع إىل اتباع وجوه  -3

 .(6)الرأي، فيصري ذوو األحالم مبثابة األنبياء
 البوطي أن هذا اخلالف، انشىء عن عدة أسباب هي:وقد ذكر 

السبب األول: أهنم مل حيددوا املقصود ابعتبار االستصالح، أو عدم اعتباره عند 
اعترب االستصالح، إذ عده أصال   -رْحه هللا–نقلهم اخلالف والنزاع فيه، فاإلمام مالك 

 تربوه كذلك.مستقال  من أصول االجتهاد، يف حني أن األئمة الثالثة مل يع
السبب الثاين: عدم التأكد والتثبت، من اآلراء املنسوبة إىل مالك، واليت قيل بناء  

 .(7)عليها، أنه أفرط واسرتسل يف األخذ ابملصاحل املرسلة
يف إنكار االستحسان،  -رْحه هللا–السبب الثالث: استفاضت اإلمام الشافعي 

 ووصفه له أبنه أخذ ابلتشهي، دون أن يستثين. 

                                               
 .161، ص2، جالربهان يف أصول الفقهإمام احلرمني، ي نظر:  (1)

 .169، ص2، جاملصدر السابقإمام احلرمني، ي نظر:  (2)

 .210، ص3، جشرح خمتصر الروضةالطويف، ي نظر:  (3)

 .200، صتيسري علم أصول الفقهالعنزي، ي نظر:  (4)

 .162، ص2، جالربهان يف أصول الفقهإمام احلرمني، ي نظر:  (5)

 .162، ص2، جاملصدر السابقإمام احلرمني، ي نظر:  (6)

 .405-399الة دكتوراة، ص ، رسضوابط املصلحة املرسلة يف الشريعة اإلسالميةالبوطي، ي نظر:  (7)
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أدى ذلك إىل أن الكثري، ممن مل يتدبروا أصول الشافعي، وطرق اجتهاده، يظنون أنه 
 . (1)ينكر األخذ ابملصلحة، نتيجة إلنكاره االستحسان؛ وذلك لتقارهبما ودقة الفرق بينهما

 القول الراجح:
وز العمل هبا ابلشروط اليت ذكرها كل من أن املصلحة املرسلة حجة؛ لذلك َيهو 

 .اجلزئية القادمةالغزايل و الشاطيب واليت سنتطرق إليها يف  اإلمامني
، واشرتاط (2)والتابعني واألئمة األربعة وذلك ألخذ الصحابة رضوان هللا عليهم هبا

خلوض فيها بال علم، فيفتح اجملال للقول يف شرع رتك اجملال لعامة الناس ابالضوابط حىت ال ي  
 ابإلضافة إىل قوة أدلة من قال حبجيتها. ، هللا ابلرأي

 اثنيا : ضوابط املصلحة املرسلة
من قالوا ابلعمل ابملصاحل املرسلة مل يرتكوا األمر هكذا بل وضعوا له شروط وضوابط 

 تقيده من هذه الضوابط:
 لألخذ ابملصلحة املرسلة عدة شروط هي:اشرتط اإلمام الغزايل 

 قطعي ال شبهة فيه.أن تكون قطعية: أبن تثبت بطريق  -1
أن تكون كلية: حيث يكون هلا نفع عائٌد على عامة املسلمني أو ألكثر أفرادها،  -2

 وليست خاصة ببعضهم.
أن تكون ضرورية: فتكون عائدة إىل حفظ ضرورة من الضرورات اخلمس، وهي  -3

 .(3)حفظ الدين والنفس والنسل واملال
 :ما أييت الشاطيب فقد اشرتطاإلمام أما 

 مالئمة ملقصود الشارع: فال ختالف أصال  من أصوله، وال دليال  من أدلته.أن تكون  -1

                                               
 .405-399دكتوراة، ص الة ، رسضوابط املصلحة املرسلة يف الشريعة اإلسالميةالبوطي، ي نظر:  (1)

 .410-407، رسالة دكتوراة، ص املصدر السابقالبوطي،  :ي نظر (2)

 .176، صاملستصفىالغزايل، ي نظر:  (3)
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ذلك ال يكون هلا ى أهل العقول لتلقوها ابلقبول، وللو ع ر ضت علفمعقولة يف ذاهتا:  -2
ألن عامة التعبدات ال يعقل هلا معىن على  -كما ذكران سابقا  – مدخل يف التعبدات

 التفصيل كالوضوء والصالة.
 .(1)رفع احلرج: أن تؤدي تلك املصلحة إىل التخفيف والتيسري على الناس راجعة إىل -3

ومثل هذه الضوابط ضرورية حىت تضبط العمل مبا مل يرد فيه نص شرعي، فت سهل 
 االجتهاد على اجملتهد، وال ترتك اجملال ملن شاء أن حيكم يف دين هللا ابلرأي.

 أما ضوابط املصلحة عند البوطي فهي:
، وال لإلمجاع أو ملسو هيلع هللا ىلصصلحة غري خمالفة لكتاب هللا، وال لسنة رسوله أن تكون امل -1

 القياس الصحيح.
 ال تكون مفوته ملصلحة مساوية هلا أو أهم منها. -2
ال َيوز ختصيص شيء من الكتاب أو السنة ابملصلحة اجملردة، ألن الكتاب ي فَسر  -3

صص بسن َصص بكتاب مثله أو سنة اثبتة، والسنة تـ َفَسر أو خت  ة مثلها أو آية أو خي 
 من الكتاب.

ما شاع من قول بعضهم "تتبدل األحكام بتبدل األزمان"، ال َيوز أخذه على  -4
 ظاهره، فما ثبت بداللة الكتاب أو السنة أو القياس، ابق  ما بقي الكتاب والسنة.

كل جمتهد يف األحكام، عليه أن يالحظ خصائص املصلحة يف الشريعة اإلسالمية؛  -5
 .(2)يه هذه املصاحل مبصاحل أرابب املدينة احلديثة واحلضارة املاديةحىت ال تلتبس عل

 
 

 

                                               
 .635 -627، ص2، جاالعتصامالشاطيب، ي نظر:  (1)

 .413-411الة دكتوراة، ص ، رسضوابط املصلحة املرسلة يف الشريعة اإلسالميةالبوطي، ي نظر:  (2)
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  الزواج يف الفقه والقانون ماهية: الثايناملبحث 
 ثالثة مطالب هي:  وفيه

 الزواج يف اللغة. .1
 الزواج يف االصطالح الفقهي. .2
 الزواج يف القانون. .3

 الزواج يف اللغة املطلب األول:
االطالع على طائفة من معاجم اللغة العربية، وقواميسها اليت حوت بني طياهتا  بعد

مشتق من  الزواج لفظتعارفت عليه العرب من مفردات، مع بيان املقصود منها، تبني أن  ما
تتصف به لغتنا العربية  معان  مجة، ومرتادفات عدة، عكست ما مادة زوج، وهذه املادة هلا

 هائلة، من تلك املعاين:من غىن  وثروة لغوية 
 مقارنة الشيء لشيء: -1

مادة زوج( الزاء والواو واجليم أصل يدُل على مقارنة شيء لشيء، من ذلك :")قال ابن فارس

 الزوج زوج املرأة، واملرأة زوج بعلها وهو الفصيح. 
ِمْنها رَغَداً َحْيُث ِشئ ْتُما َوال تَ ْقَراب هِذِه الشََّجرَةَ أَْنَت َوزَْوُجَك اجْلَنََّة وَُكال قال هللا جل ثناؤه: ﴿َوقُ ْلنا اي آَدُم اْسُكْن 

 (1)."(35فَ تَُكوان ِمَن الظَّالِِمنَي﴾ )سورة البقرة: 

لفريوز ، وا(3)البقاء احلنفي و، وأب(2)لرازيأيضا  عند: اهذا املعىن ما يوافق جاء وقد 
 .(5)مرتضى الزبيدي، و (4)آابدي

 

                                               
 ، كتاب الزاي، ابب الزاء والواو ومايثلثهما، مادة )زوج(. 35، ص3، جمقاييس اللغةابن فارس، معجم   (1)
 ، ابب: الزاي، مادة: زوج. 138، ص خمتار الصحاحالرازي،   (2)
 ، فصل: الزاي.486، ص الكلياتالكفوي،   (3)
 الزاي. ، ابب: الواو والياء، فصل:192، صالقاموس احمليطالفريوزآابدي،   (4)
 ، فصل: الزاي مع اجليم، مادة )زوج(. 22، ص6، جاتج العروسمرتضى الزبيدي،   (5)
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 خالف الفرد:  -2

لالثنني: مها زوجان، ومها لزوج ضد الفرد وكل واحد منهما يسمى زوجاً، أيضًا يقال وا: "قال الرازي

  .(1)("40زوج، كما يقال: مها سيان ومها سواء، قال تعاىل: ﴿قُ ْلنَا امحِْْل فِيَها ِمْن ُكل ٍّ زَْوَجنْيِ اثْ َننْيِ﴾ )سورة هود: 
 (2)"الفرد الذي له قرين.الزوج " ابن سيده:إال أنه زاد عليه قول: ابن منظور ومثله 

وقال أبوعبيدة وابن فارس كذلك، وقال حيث قال: "ذلك الف أما الفيومي فقد ذكر ما خي
والعامة : وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنني والزوج عندهم الفرد وهذا هو الصواب، وقال األنباري :األزهري

كانوا ال يتكلمون ابلزوج موحدًا يف مثل قوهلم زوُج ختطئ فتظن أن الزوج اثنان وليس ذلك من مذهب العرب إذ  
 (3)." محامٍّ وإمنا يقولون زوجان من محام

 على اجلنسني املختلفني: إطالقه -3
ويوقعون الزوجني على اجلنسني ورد هذا املفهوم يف لسان العرب حيث قال املؤلف: "

  .(4)"املختلفني حنو األسود واألبيض واحللو واحلامض
، ومثله يف املعجم (5)مياثل املعىن السابق اب اتج العروس ماكما جند يف كت

 .(6)الوسيط
من خالل ماسبق فإن املعىن اللغوي املختار من ق َبل  الباحثة  لكلمة الزواج، والذي 
خيدم موضوعنا ويالمسه هو االقرتان، ومقارنة شيء لشيء، إذ أن عقد الزواج حيصل ابقرتان 

 رجل ابمرأة.
 

                                               
 ، ابب الزاي، مادة )زوج(.138، ص1، جخمتار الصحاحالرازي،   (1)
 ، فصل: الزاي.291، ص2، جلسان العربابن منظور،   (2)
اب الزاي، ابب الزاي مع الواو ، كت258، ص1، جاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي،   (3)

 ومايثلثهما، مادة )زوج(.
 ، فصل الزاي.291، ص2، جلسان العربابن منظور،   (4)
 ، فصل الزاي مع اجليم. 22، ص6، جاتج العروسمرتضى الزبيدي،   (5)
 ، ابب: الزاي.405، ص1، جاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية،   (6)
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 الفقهي يف االصطالحالزواج  املطلب الثاين:
يف هذا املطلب نتنقل بني املذاهب األربعة، نسرب أغوارها لنتعرف على ما جاء يف 
أمهات كتبها ومصادرها، وما حكاه علماؤها يف شأن املعىن الفقهي للزواج والذي غالبا  ما 

 ي عربون عنه مبرادفه يف االصطالح وهو النكاح، مث نرجح مانراه أقرب للصواب.
وقد اكتفيت بتعريفني أو ثالثة من كل مذهب؛ وذلك ب غية التخفيف على القارئ 

 وعدم اإلطالة.

 :احلنفية عندأوال : الزواج 
وذلك فيما -مل أجد تعريفا  للزواج يف كتب احلنفية كغريه من املذاهب األربعة 

النكاح يف حيث اقتصروا على مرادفه وهو النكاح، فجاء يف املبسوط أن  -اطلعت عليه
 اللغة الوطء، وساق عليه األمثلة من كالم العرب، كما بني أن حقيقة املعىن فيه الضم.

أما استعماله يف العقد فإمنا هو جماز لكونه سبب شرعي يتوصل به إىل الوطء، أو  
 ل ما يف العقد من معىن الضم. 

ل العقد فقط، أن اسم النكاح شرعا  يتناو  -رْحه هللا–الشافعي اإلمام مث نقل عن 
 يف نظره.- (1)احلنفية وذكر بعض استدالالت القرآن اليت ترجح مذهب

عقد يفيد ملك املتعة أي حل استمتاع الرجل من امرأة مل مينع من نكاحها : "هو قال ابن عابدينو 

 .(3)"وهو حقيقة يف الوطء جماز يف العقد" مث قال: (2)"مانع قصداً 
 شرح ألفاظ التعريف:

: هو جمموع إَياب أحد املتكلمني، مع قبول اآلخر، أو كالم الواحد )4("العقد"
 القائم مقامهما. 

                                               
 .192ص، 4، جاملبسوطالسرخسي، ي نظر:    (1)
 .5-3، ص3، جرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،   (2) 
 .5-3، ص3، جاملصدر السابق ابن عابدين،  (3)
 .5-3، ص3، جاملصدر السابقابن عابدين،  )4(
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: املراد أنه عقد يفيد حكمه، حبسب الوضع )1("أي حل استمتاع الرجلقوله: "
 . )2(الشرعي

 .)4(: خرج به الذكر واخلنثى املشكل واحملارم)3(" من امرأة مل مينع من نكاحها مانع شرعي"
 .(6): حال من الضمري، يفيد وقوع املصدر حاال  )5)"قصدًا" 

 اثنيا : الزواج عند املالكية:
عقد حلل التمتع أبنثى غري حمرم وغري جموسية وغري أمة كتابية بصيغة لقادر أبنه: " عرفه الدردير

 (7)".، أو راجٍّ نسالً حمتاج
غري موجب قيمتها ببينة عقد على جمرد متعة التلذذ آبدمية أما ابن عرفه فقد ذكر أن النكاح: "

 .(8)"قبله، غري عامل عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على املشهور أو اإلمجاع على اآلخر
 شرح ألفاظ التعريف:

هذا التعريف يتصف بصعوبة ألفاظه واستشكال بعضها على القارئ؛ لذلك هو 
 حباجة إىل شرح وتوضيح كما سيأيت:

والعقد فيه لزوم للعاقد على  الطرفني،بول من " ألن النكاح فيه إَياب وقعقدقال: "
" صفة أي املتعة اجملردة فهي املقصودة من غري على جمردمن األمور، مث قال: " نفسه أمرا  

 إضافة شيء  إليها، وكان هذا الوصف احرتازا  من العقد على املنافع والذوات.

                                               
 .5-3، ص3، جرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  (1)

 .3، ص3ج ،املصدر السابقابن عابدين، ي نظر: ( 2)

 .5-3، ص3، جاملصدر السابقابن عابدين،  (3)

 .6، ص3، جاملصدر السابقي نظر: ابن عابدين،  (4)

 .5-3، ص3، جاملصدر السابقابن عابدين،  (5)

 .5، ص3، جاملصدر السابقي نظر: ابن عابدين،  (6)

-332، ص 2، ج أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك مع بلغة السالك على الشرح الصغري، درديرال  (7)
334 . 

 .  187، ص 3، جاملختصر الفقهيابن عرفة،   (8)
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الركوب واألكل  والتمتع أعم من التلذذ ألن التمتع يكون معنواي  وحسيا  كتمتع
 .واملقدمات، والتلذذ يكون يف األمور احلسية فقط

" هذا القيد أخرج به حتليل األمة إذا وقع ببينة ، وإ طالق متعة غري موِجب قيمتهاقال: "
يّ  َواْلَمْجب وب  وهو ظاهر قوله : " " أي حال من التلذذ ببينةالتلذذ يوجب إدخال نكاح اخلَْص 

" حيتمل أن يكون نصبا  على احلال من املضاف إليه وهو عامل غريَ وله: "أخرج به صورة الزّ ان ق
 .املتعة، وهو املعقود عليه

وحيتمل الرفع على الصفة، فأخرج بذلك صورة العقد على آدمية ابلقيود املذكورة   
كلها والعاقد عامل بتحرمي املتعة هبا، كالعقد على األخت والعمة وغري ذلك من احملرمات يف  

  هللاكتاب 
مث أشار إىل أن ذلك ال يقتصر على حترمي الكتاب بل هو عام فيما وقع حترميه بغريه، 

" وهو معطوف على الكتاب أي ما حرمه اإلمجاع على القول وابإلمجاع على اآلخرقال: "
 (1)اآلخر، ومها طريقان مشهوران يف املذهب بنوا عليهما مسائل يف النكاح والزان.

 الشافعية:اثلثا : الزواج عند 
النكاح لغة: الضم واجلمع، وشرعاً: عقد عرف اإلمام الشربيين النكاح لغة وشرعا  فقال: "

 (2)"يتضمن إابحة وطءٍّ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترمجته، والعرب تستعمله مبعىن العقد والوطء مجيعاً 
عقد :"، وشرعا  (3)"الضم والوطءعرف النكاح لغة أبنه: "فقد شهاب الدين الرملي أما 

 .(4)"يتضمن إابحة وطءٍّ ابللفظ اآليت وهو حقيقة يف العقد جماز يف الوطء
 شرح ألفاظ التعريف:

 ابللفظ اآليت: وهو اإلنكاح والتزويج، وما اشتق منهما.

                                               
 .155-152، صشرح حدود ابن عرفةالرصاع، ي نظر:  (1)
 .200، ص4، جمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين،   (2)
 .176، ص 6، جهناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي،  (3) 
 .176، ص6، جالسابقاملصدر الرملي،   (4)
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وهو حقيقة يف العقد جماز يف الوطء: لصحة نفيه عنه، والستحالة أن يكون حقيقة 
 .(1)فيه

 رابعا : الزواج عند احلنابلة:
، (2)"عقد التزويج: أي عقد يُعترب فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترمجتهعرفه البهويت حيث قال: "

 .(3)"وهو حقيقة يف العقد، جماز يف الوطءوقال: "
عقد يعترب فيه لفظ إنكاح أو عرف عبد الرْحن النجدي احلنبلي النكاح شرعا  بقوله: "و 

 .(4)"االستمتاعتزويج يف اجلملة واملعقود عليه منفعة 
 شرح ألفاظ التعريف:

املعقود عليه منفعة االستمتاع: أي الذي يرد عليه عقد النكاح، هو منفعة 
 .(5)االستمتاع، كاإلجارة ال ملكها، أو احلل ال ملك املنفعة، وقيل: املعقود عليه اإلزدواج

 زواجرب للنتيجة لتعريفات املذاهب األربعة السابقة، يظهر للباحثة أن التعريف األق
: العقد ، والذي نعيد صياغته أبنهنفيةعند السادة احل (6)تعريف ابن عابدين اصطالحا  هو

–على منفعة االستمتاع من املعقود عليها  -العاقد-الذي يتم من خالله حصول الرجل 
؛ وذلك ألنه جامع لكل أجزاء الزواج من عاقد اليت مل مينع من نكاحها مانع شرعي -املرأة

(، واملعقود عليها )الزوجة(، والعقد، ومنفعة االستمتاع، أما السبب اآلخر فهو أنه )الزوج
ولسهولة ليت مل مينع من نكاحها مانع شرعي، مانع من دخول ما ليس منه كما يف قوله: ا

 ألفاظه وساللة عبارته.

                                               
 .183، ص7، جحتفة احملتاج إىل شرح املنهاجاهليتمي،  (1)

 .5، ص5، جكشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت،   (2)
 .5، ص5، جاملصدر السابقالبهويت،   (3)
 .224، ص6، جحاشية الروض املربعالنجدي،   (4)
 .224، ص6، جاملصدر السابقالنجدي،  (5)

 .5-3، ص3، جاحملتار على الدر املختار ردابن عابدين،  (6)



 

25 

 

 املطلب الثالث: الزواج يف القانون
وبصفة  2030سرتاتيجية دولة قطر حتقيقا  ألهداف التنمية االجتماعية، يف إطار ا

( لسنة 22قانون األسرة رقم )خاصة يف جمال الرعاية واحلماية االجتماعية، أصدرت الدولة 
 .اللبنة األساس ألي جمتمع ت عداليت و وذلك لتنظيم شؤون األسرة  ؛2006

وللتعريف ابلقانون فقد ذكر علي املري يف أطروحة املاجستري، معلومات عن نشأة 
األسرة القطري، ميكن الرجوع إليها، وقد استقى معلوماته يف ذلك، من مقابلة أجراها  قانون

مع القاضي عبد الرْحن شريف، القاضي مبحكمة االستئناف، ورئيس اللجنة األوىل ملشروع 
قانون األسرة، والقاضي ثقيل بن ساير الشمري انئب رئيس حمكمة التمييز، ورئيس اللجنة 

 .(1)شروع قانون األسرةالثالثة للنظر يف م
ضمان احلقوق وبيان الواجبات، فيكون أفراد  ،ن من أهداف إصدار هذا القانونإ

 .وما َيب عليهم من واجبات ،هلم من حقوق مبا ،اجملتمع على علم وبصرية
مزيد عناية ورعاية الزواج وآاثره، فقد أفرده بكتاب  القانونومن األمور اليت أوالها 

 د املتعلقة به اليت تنظم الزواج وتضمن حقوق الزوجني.فصل فيه بعض املوا
عقد شرعي بني رجل أنه: "على تعريف الزواج قد اهتمت بقانون الاملادة التاسعة من و 

 .(2)"وامرأة على وجه االستدامة، غايته السكن واإلحصان
ماهية عقد الزواج والغاية منه، فمن حيث املاهية  تضمنهذا التعريف القانوين قد ف

فهي حتقق  هو عقد شرعي بني رجل وامرأة على وجه االستدامة والبقاء، أما الغاية منه
 للزوجني، وقد ذكرها القانون أتكيدا  على أمهيتها من أجل املصلحة. سكن والعفةال

 ما أييت:يظهر لنا ، التعريف القانوينو  ة السابقةالفقهي اتالتعريف نظران إىلوإننا إذا 
وإننا هنا  ،ذكر الغاية منهمع  زواجأمشل وأوسع ألنه عرف ال القطريتعريف القانون أن   -1

 نلتمس العذر للفقهاء حيث إن طريقتهم يف احلدود عدم ذكر الشروط والغاايت غالبا . 
                                               

، رسالة ماجستري، الطالق بني قانون األسرة القطري ومذهب اإلمام أمحد دراسة فقهية تقومييةاملري،  (1)
 .11-10ص

 .8، صقانون األسرة القطري (2)
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مما مييز التعريف القانوين إيضا  سهولته ووضوح معانيه السيما لألجيال احلالية اليت قد   -2
قهاء، حيث خاطبهم بلغتهم املعاصرة اليت يفهموهنا جتد صعوبة يف فهم لغة الفقه والف

 ويتقنوهنا.
 إضافة لفظ "االستدامة" يف التعريف القانوين، أخرج زواج املتعة، وهو حمرم شرعا .  -3
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 مواد القانون املتعلقة مبقدمات الزواج وأحكامهبعض لفصل األول: اعتبار املصلحة يف ا
 

 :مها ومبحثانوفيه توطئة 
 

 وتعدد الزوجات.وأهلية الزوجني املبحث األول: اعتبار املصلحة يف توثيق عقد الزواج 
 والفحص الطيب قبل الزواج.والفىت يف زواج اجملنون واملعتوه املبحث الثاين: اعتبار املصلحة 
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مواد القانون املتعلقة مبقدمات الزواج بعض الفصل األول: اعتبار املصلحة يف 
 وأحكامه

 :وطئةت
مدى  هذا متعلق بقياس فصلنايتبني لنا أن موضوع العنوان، من خالل ما جاء يف 

لمواد اليت روعيت وحتليل لحصر  ، ومعرفة ذلك ال تكون إال بعدقانونالاعتبار املصلحة يف 
هو منها  ، والكتاب الذي يعنينامخسة كتب يف تقعومواد القانون ، تلك املصلحة فيها

، إذ يشتمل على ستة أبواب هي: "مقدمات الزواج وأحكامه": املعنون له ب األولالكتاب 
أحكام اخلطبة، وعقد الزواج، وأنواع الزواج، فالشروط املقرتنة بعقده، مث اآلاثر املقرتنة 

  ابلعقد، فحقوق الزوجني وأخريا  اآلاثر املرتتبة على الزواج.
اليت  بعض املوادقتصر على سة، وإمنا سيع هذه األبواب ابلدرامجيالبحث تناول ولن ي

وتعدد وأهلية الزوجني  الزواج: األول يف توثيق عقد مبحثنيوذلك سيكون يف  ،مصاحل َحَوتْ 
 والفحص الطيب قبل الزواج. والفىت زواج اجملنون واملعتوهالزوجات، أما الثاين ففي 
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وتعدد وأهلية الزوجني  زواجتوثيق عقد الاألول: اعتبار املصلحة يف  حثاملب
 الزوجات

 

خيص املواد القانونية اليت روعيت فيها املصلحة فيما بعض يف هذا املبحث نستعرض 
 :امه لبني، وذلك يف مطتعدد الزوجاتوأهلية الزوجني مث  زواجبتوثيق عقد الاملواد املتعلقة 

 الزواجتوثيق عقد يف  املطلب األول: اعتبار املصلحة
يثبت الزواج بعقد رمسي حمرر وفقًا للقانون، واستثناًء من ذلك جيوز إثباته ابلبينة يف (: "10املادة )

 .(1)"احلاالت اليت يقدرها القاضي
دعاء أمام جعل الشئ راسخا غري مائل أو متقلقل، وهو إقامة الدليل على صحة اإلثبات لغة: "اإل

 .(3)فسهن يف البحث التطرق إليهقد مت ، واملراد ابلعقد (2)"القاضي
من  ،إن إثبات عقد الزواج عن طريق توثيقه أبوراق رمسية حيررها القاضي أو املأذون

الزما  يف ذلك ال إبلغاء وال اعتبار، فلم يكن  ،اليت مل يرد فيها نص شرعي ،األمور املستحدثة
وذلك ألسباب وال عهد اخللفاء الراشدين رضوان هللا عليهم من بعده؛  ملسو هيلع هللا ىلصعهد الرسول 

 عدة منها: 
 اإلمام ابن تيميةفقد ذكر شيوع األمانة والصدق بني الناس وقلة أعدادهم،  -1

" ألهنم مل يكونوا صداقاتيكتبون " وانو مل يكأن الصحابة رضوان هللا عليهم 
لكن ملا يتزوجون على مؤخر، بل ي عجلون املهر وإن أخروه فهو معروف، 

نسى صاروا يكتبون في  تطول قد ملدة ؤخر وامالناس يتزوجون على  أصبح
  .(4)املؤخر وصار ذلك ح جة يف إثبات الصداق، ويف أهنا زوج له

                                               
 .8، صقانون األسرة القطري (1)
 .، حرف اهلمزة42، صمعجم لغة الفقهاء، قنييب /قلعجي (2)

 .22-21ي نظر: البحث نفسه ص  (3)

 .113، ص3، جالفتاوىجمموع ابن تيمية، ي نظر:  (4)
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، وتضييع األماانت، وتزايد أعداد يف العصور املتأخرة ضعف الوازع الديين  -2
فظ هبا احلقوق حىت ال يعرتيها  الناس كان البد من استحداث طرق حت 

 .بنسيان الشهود أو موهتمبات، إما اإلنكار أو العجز عن اإلث
من مصلحة عامة  هعلى توثيق العقد يف احملاكم الشرعية ملا في القانونلذلك حرص  

تعود ابخلري على اجلميع، فبه ي ثبت العقد، وحتفظ احلقوق وتتأكد املسؤوليات والواجبات،  
عن طريق إبراز هذه األوراق عند احلاجة إلثبات الزواج أمورهم  للناسل التوثيق ه  كما ي سَ 

الذي غالبا  ما يتعذر، وَيلب املشقة للناس، والقاعدة الفقهية و بدال  من إحضار الشهود 
 .(1)"املشقة جتلب التيسري"تقول: 

مما الشك فيه أنه مل تدل النصوص الشرعية صراحة على وجوب هذا اإلجراء إال أن 
يف أطول آية من القرآن الكرمي وهي آية متمثل يف كتاب هللا تعاىل،  هلذه املصلحة أصال  

من الضياع، فمن املالية فيها إىل كتابة عقد الَدْين حفظا  للحقوق  هلالج لجفقد دعى هللا  ،املداينة
وىل توثيق وكتابة عقد الزواج حفطا  للفروج واألنساب، قال تعاىل: ﴿اَي أَيُـَّها الَّذ يَن أابب 

﴾ إىل أن  آَمن وا إ َذا ْلَعْدل  َنك ْم َكات ٌب اب  ت ْم ب َدْين  إ ىَل َأَجل  م َسمًّى فَاْكتـ ب وه  َوْلَيْكت ْب بـَيـْ َتَدايـَنـْ
كما   ،(282﴾ )سورة البقرة: قال: ﴿َذل ك ْم أَْقَسط  ع ْنَد اّلِلَّ  َوأَقْـَوم  ل لشََّهاَدة  َوأَْدََن َأال تـَْراَتب وا

 ن التوثيق نوٌع من أنواع اإلشهاد على وقوع الزواج. ميكن إدراجه حتت ركن الشهود أل
 تفقونوجدت أن الفقهاء املعاصرين م، اطلعت عليه من كتب ومراجع من خالل ما

استوىف أركانه وشروطه فهو عقد صحيح، وعدم توثيقه وإثباته ال  على أن عقد الزواج مىت ما
حفظا  للحقوق من الضياع، وقد رأى الشيخ يوسف  يقدح يف صحته، وإمنا فرضه القانون

أوجبه  ي عاقب بعقوبة قانونية رادعة، ألنه خالف أمرا   البد أنالقرضاوي أن من ترك التوثيق 
 ويل األمر.
تصبح  ،يف هذه احلالة إذا صدر أمر أو قانون من ويل األمر الشرعي إبجياب التوثيققال الشيخ: " 

﴾ تعاىل قال: ﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأويل اأْلَْمِر ِمنُكْم ۖ ألن هللا ،طاعته الزمة شرعاً 
السمع والطاعة حق على املرء املسلم »قال يف احلديث الصحيح املتفق عليه:  ملسو هيلع هللا ىلص(، والنيب 59)سورة النساء: 

                                               
 .453، ص1، جاألشباه والنظائر السبكي، (1)
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مر مب إمنا : »ملسو هيلع هللا ىلص، وقال(1)«عصية فال مسع وال طاعةفيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية، فإذا ُأ
 .(3)" (2)«الطاعة يف املعروف

 وي عضده، فمقاصد الشريعة تدعو إىل حفظ اإللزام ابلتوثيقوالبعد املقاصدي ي ؤيد 
ختالط وهذا يتحصل بتوثيق عقد الزواج وإثباته يف األعراض والفروج وصيانتها من اال

 احملاكم. 
بعض احلاالت اليت ميكن إثباهتا ابلبينة حبسب مايراه القاضي، إال أن القانون استثىن 

مثال ذلك: العقود اليت حال دون توثيقها حائل سواء كان ماداي  أو معنواي ، كأن يكون أحد 
 .الزوجني يف مكان بعيد الميكن الوصول إليه

قاضي والبينة يقصد هبا اإلقرار، أو الشهادة، أو النكول عن اليمني، وقد أخربين ال 
حممد عبد الغين أبن املقصود به هنا شهادة الشهود أبهنم تزوجوا بعقد عريف وقد توفرت هلذا 

 .(4)الزواج أركانه وشروطه
حال النزاع السيما إذا  بني الزوجني يف ضياع احلقوق عدم التوثيق قد يؤدي إىل

 وجود أبناء، على ذلك صعوبة إثبات النسب يف حالتب رت ي أنكر أحد الطرفني الزواج، كما
واليت ع ر ضت على احملاكم القضائية ابلطعن  (5)وهذا ما وقع يف سابقة من السوابق القضائية

 .(6)مبحكمة التمييز 2010لسنة  137قم ر 

                                               
، حممد بن إمساعيل، كتاب األحكام، ابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن صحيحهيف أخرجه البخاري  (1)

 (.7144، رقم )63، ص: 9معصية، ج:

، حممد بن إمساعيل، كتاب األحكام، ابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن صحيحهيف أخرجه البخاري  (2)
 (.7145، رقم )63، ص: 9معصية، ج:

 .http://www.qaradawi.net/new/Articles-905 د.ت، موقع د. يوسف القرضاوي، (3)

 م.2018مارس  28القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ مقابلة مع حممد عبد الغين رمضان، قاضي يف حماكم األسرة  (4)

  .98-95، ص137الطعن رقم  2011-01-11ي نظر: ملحق رقم )أ( سابقة قضائية يف توثيق عقد الزواج جلسة  (5)

م،  11/1/2011"، 137م الطعن رقم 11/1/2011، "جلسة اجمللس األعلى للقضاء القطري (6)
http://www.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/DetailAhkam.aspx?slno=39

5&gcc=1&subcode=8812. 
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ملخص السابقة القضائية هو: أن املطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن، 
 إلثبات العالقة الزوجية وبنوة الصغري له مع املطالبة بكافة مستحقاهتما. 

حيث أوضحت أن الطاعن طلب الزواج منها على أن يتم يف سوراي نظرا  لظروفه 
 اليت متنعه من الزواج يف قطر.

توثيق الزواج، وأنكر بنوة الصغري له، وبعد مساع الشهود  إال أنه بعد العقد رفض 
واالستعانة ابلقضاء يف سوراي أحالت احملكمة الطاعن واملطعون ضدها والصغري إىل فحص 
البصمة الوراثية، إال أن الطاعن رفض ذلك، مما أدى ابحملكمة إىل إثبات الزواج ونسب 

 الصغري ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
ن الطعن يف احلكم إال أن احملكمة رفضت هذا  وألزمته ابملصروفات مع حاول الطاع

 مصادرة الكفالة.
القاضي مبحكمة األسرة رمضان الغين لقاضي حممد عبدقد أجريت مقابلة مع او 

للوقوف على بعض القضااي وتوضيح بعض املشكل من األمور، ومن بني األسئلة اليت 
 الزواج؟ عقدابق قضائية مل يوثق فيها سو على احملكمة  طرحتها عليه: هل وردت

ورد العديد من القضااي يف هذا الشأن، حيث يكون الزواج عرفيا  بني  نعم :أجاب 
يمثلوا أمام احملكمة لتوثيقه عند قاضي التوثيق وهو ني سواء يف داخل أو خارج قطر، فالطرف

 د فقط. و يوثق العققاضي يقوم ابلتوثيق بصفة والئية إذ ال يقوم أبعمال القضاء وإمنا 
فإذا اطمأنت احملكمة لشهادة الشهود وأن عقد الزواج عقد صحيح، فتقضي إبثبات 

فر شرط من شروط الزواج كموافقة عدم تو  ،تبني هلا من شهادة الشهودهذا الزواج، أما إذا 
 .(1)الويل، أو عدم علم الشاهدين ابلواقعة حتديدا  فتقضي برفض الدعوى

قوابت على من ترك التوثيق قال القاضي: ال توجد وفيما خيص فرض أي ع
 عقوابت، وإمنا هي آاثر قانونية وشرعية ترتتب على ذلك منها:  

 عدم االعتداد هبذا العقد فال يتم توثيقه حىت وإن تقدم الزوجان بطلب ذلك. .1

                                               
 م.2018مارس  28مقابلة مع حممد عبد الغين رمضان، قاضي يف حماكم األسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ  (1)
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 .(1)زوجني عالوة اجتماعيةمن ال ي صرف ألي  .2
أو االستفادة من أي ميزة يرتبها القانون للقطرية أو القطري مُينح الزوج األجنيب إقامة يف البالد  ال" .3

 .(2)"املتزوج وفق أحكام القانون
أما اآلاثر الشرعية من النفقة والصداق واحلضانة فال ميكن القول بعدم اعتبارها، ألن 

 .   (3)خمالفة عقد الزواج الصحيح شرعا  لبعض األحكام الوضعية ال تنفي وجوده
( لسنة 21حيمل رقم )، ولكن بصورة مستقلة عنه، إذ الزواج من األجانب وقد نظم القانون

 م.1989
وز للقطري الذي ال ينتمي إىل إحدى الفئات املبينة يف جي ( منه على أنه: "2وكان نص املادة )

 من ه ذا القانون وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية (4)(1املادة )

 اآلتية:وذلك مبراعاة الشروط 

 أواًل ابلنسبة للقطري طالب الزواج من األجنبية:

                                               
 م.2018مارس  28مقابلة مع حممد عبد الغين رمضان، قاضي يف حماكم األسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ  (1)

 10/12/1996، اتريخ اجللسة: 1996السنة  3105-11/3رقم: ف.ت  فتوى امليزان )البوابة القانونية القطرية(، (2)

http://almeezan.qa/OpinionPage.aspx?id=1113&language=ar.  

 
 م.2018مارس  28مقابلة مع حممد عبد الغين رمضان، قاضي يف حماكم األسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ  (3)

حيظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات املبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إىل جنسية أجنبية فيما  (4)
راء ووكالء الوزارات ورؤساء جمالس إدارة الوز  -1: عدا مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

ضباط وضباط صف  -3. موظفو السلكني الدبلوماسي والقنصلي -2. املؤسسات واهليئات العامة ونواهبم
وأفراد القوات املسلحة والشرطة واألجهزة األمنية األخرى، وذلك فيما عدا احلاالت اليت تكون فيها الزوجة من 

من هذا القانون، وبشرط موافقة وزير الدفاع أو الداخلية ( 3بند )ب( من املادة )الفئات املنصوص عليها يف ال
طالب البعثات الدراسية الذين يدرسون يف اخلارج  -4.تص، حبسب األحوالملخأو رئيس اجلهاز األمين ا

يضيف، بقرار لس الوزراء أن جمل وَيوز .سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانوا يدرسون على نفقتهم اخلاصة
ويف مجيع  .منه إىل الفئات املشار إليها بعض املناصب العامة والوظائف األخرى تبعا  ملقتضيات الصاحل العام

األحوال َيوز، بقرار من األمري وكلما تطلبت املصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريني أو القطرايت 
 (. 1( مادة )21قانون ) :ي نظر .ية يف هذه املادةاملتزوجني أبجنبيات أو أبجانب من احلظر املنصوص عل
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 أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو إىل ذلك الزواج. .1

 أن يكون فارق السن بني الزوجني مناسبًا. .2

 أن يكون خالياً من األمراض املانعة من الزواج. .3

 من زوجة واحدة.أال تكون يف عصمته أكثر من زوجة واحدة، وأال يكون قد سبق له تطليق أكثر  .4

 أال يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية، أو يف جرمية ماسة ابلشرف أو األمانة. .5

 أن يكون قادراً مالياً على إعالة األسرة. .6

 اثنياً: ابلنسبة لألجنبية املرشحة للزواج من قطري:

 أن تكون خالية من األمراض املانعة من الزواج.

 ها حكم بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية، أو يف جرمية ماسة ابلشرف أو األمانة.أال يكون قد صدر ضد

 .(1)"أال تكون من املدرجني بقوائم املمنوعني من دخول البالد
( تنص 4)املادة أما فيما خيص املرأة القطرية اليت ترغب يف الزواج من أجنيب فإن 

من هذا القانون وبعد موافقة ( 1ئات املبينة يف املادة )جيوز للقطرية اليت ال تنتمي إىل إحدى الفعلى أنه: "
 إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إىل ذلك الزواج. وزير الداخلية، الزواج من أجنيب

 ويف هذه احلالة، جيب أن أيذن الويل الشرعي هبذا الزواج وأن تتوافر يف األجنيب املرشح للزواج الشروط اآلتية:

 األمراض املانعة من الزواج.أن يكون خالياً من  .1

أال يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية، أو يف جرمية ماسة ابلشرف أو  .2
 األمانة.

 .(2)أال يكون من املدرجني يف قوائم املمنوعني من دخول البالد .3

                                               
بشأن تنظيم الزواج من األجانب  1989( لسنة 21قانون )امليزان )البوابة القانونية القطرية(،  (1)

 م21/1989،1/1/1989
Rightshttp://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/

%20and%20Obligations/4.1%20Law%20on%20marriage%20to%20foreigners%2021%20198

9_AR.pdf 3-2،ص. 

بشأن تنظيم الزواج من األجانب  1989( لسنة 21قانون )امليزان )البوابة القانونية القطرية(،  (2)
م 21/1989،1/1/1989

http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Rights

%20and%20Obligations/4.1%20Law%20on%20marriage%20to%20foreigners%2021%20198

9_AR.pdf 3،ص. 
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 .(1)"أن يكون قادراً مالياً على إعالة األسرة .4
املبينة يف هذه املادة فإن املشرع رتب على هذه املخالفة بعض وإذا مل يتم مراعاة الشروط 

 اآلاثر القانونية أمهها:
 عدم االعتداد هبذا العقد فال يتم توثيقه حىت وإن تقدم الزوجان بطلب ذلك. .1
 ال ي صرف ألي زوجني عالوة اجتماعية. .2
نح الزوج األجنيب إقامة يف البالد أو االستفادة من أي ميزة يرتبها  .3 القانون للقطرية المي 

 . (2)أو القطري املتزوج وفق أحكام القانون

أما اآلاثر الشرعية من النفقة والصداق واحلضانة فال ميكن القول بعدم اعتبارها ألن خمالفة 
 . عقد الزواج الصحيح شرعا  لبعض األحكام الوضعية ال تنفي وجوده

وقد حصلت على سابقة قضائية يف شأن زواج قطري من أجنبية يف الدعوى رقم 
الدائرة اخلامسة، وكانت الدعوى مقدمة من الزوجة  -أسرة كلي 2014لسنة  279

 فلسطينية اجلنسية ضد زوجها القطري اجلنسية ابتغاءا  للحكم ب: 
 إثبات الزواج القائم بينهما. .1
على سند من قوهلا إهنا تزوجت املدعى إثبات نسب الصغرية للمدعى عليه،  .2

م بعقد حترر بني طرفيه وْحلت منه، مما حدا هبا إىل 2013 /8/3عليه بتاريخ 
 إقامة دعواها.

 

                                               
من األجانب بشأن تنظيم الزواج  1989( لسنة 21قانون )امليزان )البوابة القانونية القطرية(،  (1)

م 21/1989،1/1/1989
http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Rights

%20and%20Obligations/4.1%20Law%20on%20marriage%20to%20foreigners%2021%20198

9_AR.pdf 3،ص. 

م 1/1/1989،ابقاملصدر السامليزان )البوابة القانونية القطرية(،  (2)
http://gulfmigration.eu/database/legal_module/Qatar/National%20Legal%20Framework/Rights

%20and%20Obligations/4.1%20Law%20on%20marriage%20to%20foreigners%2021%20198

9_AR.pdf5، ص. 
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 وقد كان حكم احملكمة يف هذه القضية ابآليت: 
 رفض طلب املدعية إثبات زواجها من املدعى عليه حبالته. .1
وألزمت املدعى عليه املصاريف إثبات نسب طفلة املدعية إىل املدعى عليه،  .2

 )مصاريف الدعوى(.
 /24 وابلرغم من أن املدعية مثلت أمام املدعى عليه بشخصه وبوكيل عنه، وجبلسة

، وقد أقر املدعى عليه أبنه تزوج املدعية ودخل هبا وأجنبت منه الصغرية، وقد م2014 /6
ني طريف الدعوى، حترر ب 2013 /7/3أرفق بلمف الدعوى صورة عقد زواج عريف مؤرخ 

 /3 /18وإفادة صادرة عن مؤسسة ْحد الطبية حبصول والدة طبيعية للمدعية بتاريخ 
2014. 

إال أنه مل يثبت هذا الزواج بسبب أهنما مل يقدما ما يفيد موافقة السيد وزير  
 جهما إال بعد تقدمي تلك املوافقة!!.الداخلية على ذلك الزواج، ومن مث فال َيوز إثبات زوا

الزواج ونسب البنت وأقر الزوج  ترى الباحثة أن يف ذلك إحلاقا  للضرر ابلزوجة فإذا ثبتو 
فقد ال تستطيع تلك املرأة احلصول على املوافقة املذكورة والزوج ال  ؟!فلماذا ال يوثق ،بذلك

 يريد توثيق العقد فتضيع حقوق الزوجة بناءا  على ذلك.
 يشرتط له وجود وثيقة زواج رمسية، وهو من أما نسب البنت فقد أ ثبت ألن إثباته ال

الدعاوى املستثناه فال ختضع للقيود املتعلقة بسماع دعوى الزوجية وال أتثري على ذلك يف 
 .(1)دعوى النسب، كما أنه يصح اإلقرار ابلنسب جمردا  عن سببه

عى وابلنظر إىل قضية أخرى مشاهبة هلذه القضية إال أن املدعي فيها هو الزوج واملد
عليها الزوجة لكن الزوج هنا حصل على موافقة جلنة الزواج بوزارة الداخلية فقد حكمت 

                                               
-107 ، ص2014لسنة  279ملحق )ه( سابقة قضائية يف تنظيم الزواج من األجانب دعوى رقم  :ي نظر (1)

110. 
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احملكمة بناءا  على ذلك إبثبات زواج املدعي من املدعى عليها، وألزمت املدعي 
  .(1)ابملصاريف

 وتعدد الزوجات املطلب الثاين: اعتبار املصلحة يف أهلية الزوجني
لية الزواج العقل والبلوغ. ويف حالة الزواج أبخرى على يشرتط يف أه(: "14املادة )

املوثق التأكد من علم الزوجة أبحوال الزوج املالية إذا أنبأت حالة الزوج بعدم توافر القدرة 
املالية، وال جيوز للموثق االمتناع عن توثيق العقد إذا رغب الطرفان يف إمتامه، ويف مجيع 

 .(2)"هبذا الزواج بعد توثيقهاألحوال ختطر الزوجة أو الزوجات 

 .أوال : أهلية الزوجني
 .(3)"وهو أهل لكذا أي مستوجب لهوهي يف اللغة كما ذكر ابن منظور يف لسان العرب: " لٌ هْ األهلية من أَ 

  بعض كتب أصول الفقه، من ذلك:طالعت  اصطالح األصوليني  ملعرفة األهلية يفو 
أهلية اآلدمي لوجوب احلقوق له وعليه ويف كتاب أصول السرخسي حيث ذكر أن األهلية هي: "

، وقد قسمها إىل أهلية وجوب وأهلية أداء، فأهلية الوجوب هي: (4)"األمانة اليت محلها اإلنسان
 .(5)"الصالحية حلكم الوجوب"

والكاملة  ،قوة البدنالقاصرة ابعتبار  ،نوعان قاصرة وكاملةأما أهلية األداء: فهي  
بَ تَـ  على األهلية  ىنبي  ، و يكون ابلعقل وقدرة العمل بهو قدرة فهم اخلطاب  :ىن على قدرتنينـْ

 .(6)بهالقاصرة صحة األداء وعلى الكاملة وجوب األداء وتوجه اخلطاب 

                                               
-111، ص 2016لسنة  1835ملحق )و( سابقة إضافية يف تنظيم الزواج من األجانب دعوى رقم  :نظري   (1)

113. 

 .9، صقانون األسرة القطري (2)
 .، حرف الالم، فصل األلف30ص ،11، جلسان العربابن منظور،  (3)

 .332، ص2، جأصول السرخسيالسرخسي،  (4)

 .332، ص2، جاملصدر السابقالسرخسي،  (5)

 .340، ص2، جاملصدر السابقالسرخسي، ي نظر:  (6)
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أهلية وجوب وأهلية أداء، َبنَيَ أن األهلية منقسمة إىل: "فقد عبدالوهاب خالف أما 
ألن تثبت له حقوق وجتب عليه واجبات، وأما أهلية األداء: فهي  هي صالحية اإلنسانوجوب: فأهلية ال

 .(1)"أقواله وأفعاله صالحية املكلف ألن تعترب شرعاً 
 وقد َفصََّل فيهما على النحو التايل:

 مها: أهلية الوجوب: هي اليت ت عرف لدى الفقهاء ابلذمة، واإلنسان فيها له حالتان فقط -1
  و العكس، مثاله: اجلنني يف أأهلية وجوب انقصة: أبن تثبت له احلقوق دون الواجبات

ع الوقف، لكن ال جتب يبطن أمه، تثبت له حقوق أبن يرث ويوصى له ويستحق يف ر 
 عليه لغريه واجبات.

  أهلية وجوب كاملة: أبن تثبت له احلقوق وجتب عليه الواجبات، وهذه تثبت
 .(2)والدتهلكل إنسان من حني 

 أهلية األداء: -2
 اإلنسان ابلنسبة ألهلية األداء له ثالث حاالت هي: 

 تتمثل ابلطفل يف طور طفولته،  :فاقدها أصال   يكون عدمي األهلية لألداء، أو
واجملنون يف أي سن كان، ألن كال  منهما ال عقل له، فال ترتتب آاثر شرعية 

 .(3)على أقواهلما وأفعاهلما
 الصيب املميز قبل كالذي مل يبلغ احللم،   لية لألداء: وهو املميزيكون انقص األه

البلوغ، واملعتوه وهو انقص العقل. وهذا القسم تصح تصرفاته النافعة له، نفعا  
حمضا  كقبول اهلبة والصدقات بدون إذن وليه. وأما الضارة ضررا  حمضا  فال تصح 

 أصال  ولو أجازها الويل.
 (1)داء: وتكون ببلوغ اإلنسان عاقال  يكون كامل األهلية لأل.    

                                               
 .135ص، علم أصول الفقهخالف، ي نظر: (1)

 .713-136ص ،املصدر السابق، خالفي نظر: (2)

 .137ص ،املصدر السابق خالف،ي نظر: (3)
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 حكم زواج الصغري والصغرية: ومن األحكام اليت ينبغي التطرق إليها هنا، 
زواج الصغري  سربان أغوار كتب الفقه، وجتولنا بني طياهتا ابحثني عن حكمفإننا إذا 

قني، رغم أن ابن فإننا نلحظ أن الفقهاء منقسمون فيه إىل فري ،يبلغا بعد والصغرية اللذين مل
وأمجع أهل العلم على أن نكاح األب ابنته البكر الصغرية جائز، إذا زوجها من كفؤ، هذا قول املنذر قال: "

مالك، والثوري، والليث بن سعد، واألوزاعي، وعبيد هللا بن احلسن، والشافعي، وأمحد، وإسحاق، وأيب عبيد، 
وكذلك فيما  (3)، وبه نقول."(2)رضي هللا عنها ائشةوأيب ثور، وأصحاب الرأي، وحجتهم يف ذلك حديث ع

خيص تزويج األب ابنه الصغري الذي مل يبلغ، فقد حكى اإلمجاع ابن املنذر يف كتابه قائال : 
 .(4)""وأمجعوا أن نكاح األب ابنه الصغري جائز
 ن مها: قوال فيها إال أنين ملا تتبعت املسألة وجدت

 (7)الشافعية (6)واملالكية (5)نفيةوهم السادة احلبه اجلمهور  قال القول األول:
 حيث أمجعوا على جواز تزويج الصغار ذكورهم وإانثهم، أدلتهم يف ذلك: ،(8)واحلنابلة

ت ْم َفع دَّهت  نَّ َثاَلثَة  َأْشه ر    -1 يض  م ن نّ َسائ ك ْم إ ن  اْرتـَبـْ َن اْلَمح  ئ ي يَئ ْسَن م  قوله تعاىل: ﴿َوالالَّ
ئ ي  "يعين الصغرية، وعدهتا...ابألشهر، لتعذر (، 4ملَْ حيَ ْضَن﴾ )سورة الطالق:َوالالَّ

 .(9)اإلقراء فيها عادة، واألحكام إمنا أجراها هللا على العادات، فهي تعتد ابألشهر"
 

                                                                                                                                   
 .138-713ص ،املصدر السابق خالف،ي نظر: (1)

عن  عائشة قالت: "تزوجين النيب صلى  : ما أخرجه مسلم من حديث عروةحديث عائشه رضي هللا عنها هو (2)
هللا عليه وسلم وأان بنت ست سنني وبىن يب وأان بنت تسع سنني". أخرجه مسلم يف الصحيح، مسلم بن 

 (.  1422، رقم)1039، ص: 2ب تزويج األب البكر الصغرية، ج:احلجاج، كتاب النكاح، اب

 (.2573،رقم)19، ص5،جاإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر،  (3)

 .78، صاإلمجاع ابن املنذر، (4)

 .94، ص3، جاالختيار لتعليل املختار. املوصلي، 213-212، ص4، جاملبسوطالسرخسي، (5)

 .251، ص2، جالشرح الكبريحاشية الدسوقي على الدسوقي،  (6)

 .196 -195، ص16، جاجملموعالنووي،  (7)

 .90، ص عمدة الفقهابن قدامة،  (8)

 ، بتصرف.285، ص4، جأحكام القرآنابن العريب،  (9)
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سنني وبىن هبا وهي  ستوهي بنت  -رضي هللا عنها-تزوج من أمنا عائشه  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  -2
 . (1)بنت تسع سنني

أو صحابته رضوان هللا عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصميكن أن ي ناقش: أبننا لن جند رجال  مبنزلة الرسول 
أمجعني يف عصران هذا، حىت نثق به غاية الثقة فنزوجه بنتا  صغرية مل تبلغ ومل يشتد عودها 

 بعد. 
د عليه مبا جاء يف فتاوى اللجنة "  ملسو هيلع هللا ىلصولو قال قائل: "أن هذا خاص ابلنيب  فري 

ولو قبل البلوغ ، فيجوز العقد على الفتاة قبل بلوغها، وجيوز الدخول هبا، ملسو هيلع هللا ىلصهذا خاصا به وليس الدائمة: "

، لكن لفساد الزمان وتغري النفوس واألخالق، كان القول بعدم (2)"إذا كانت ممن يوطأ مثلها
 الصغري أوىل للمصلحة. زواج

 ألنه لو انتظر األب بلوغ ابنته لفات ذلك الكفء.   -3
الزواج أمر مقسوم واإلنسان سيتزوج من كتبه هللا له، ولن ميوت قبل أن : أن ي ناقش

 إذا بلغت تزوجت ممن هو خري منه. أيخذ ما ق د ر له، ولعلها
 أنه إن بلغ وجد شريكته حتته، يستمع هبا، وينتفع خبدمتها، فيكون ذلك سكنا  هلما.  -4

ن زواجه قبل البلوغ َير ي ناقش: ميكنه بعد البلوغ أن يتزوج ممن يشاء من النساء، أل
من املضار واملفاسد ما هو أكرب وأعظم من كون وجود شريكة تسانده بعد بلوغه، والقاعدة 

 .(3)درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة :تقولالفقهية 
وقد خالفا اإلمجاع،  -رْحهما هللا-قال به ابن شربمه وأبوبكر األصم  القول الثاين:

 :واستدلوا مبا أييتحني قاال بعدم جواز تزويج الصغري والصغرية، 
(، فلو جاز التزويج قبل 6قوله تعاىل: ﴿َحىتَّٰ إ َذا بـََلغ وا النّ َكاَح﴾ )سورة النساء: -1

 البلوغ مل يكن له فائدة.

                                               
 .39ص  ، ي نظر: البحث نفسهسبق ذكره وخترَيه (1)

 .125-124، ص18، جاجملموعة األوىلفتاوى اللجنة الدائمة/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  (2)

 .3851، ص8ج، التحبري شرح التحريراملرداوي،  (3)
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ري والصغرية يكون حلاجة املوىل عليه، وال حاجة هبما إىل ثبوت الوالية على الصغ -2
 .زواجال

قضاء الشهوة والنسل، والصغر اإلحصان بهو  الزواجأن املقصود من  -3
 .(1)ينافيهما

ابلرغم من ضعفه وخمالفته  انتقلنا إىل القانون جند أنه قد تبىن القول الثاين وإذا
اعتبارا  ملصلحة الزوجني، فاحلياة الزوجية  وقد جاء ذلكلإلمجاع ابشرتاطه البلوغ للزواج، 

وواجبات قد يعجز عنها الصغري الذي مل يبلغ بعد، وقد اليكون على علم هبا  ا  تتطلب حقوق
 فيصطدم ابلواقع.
 الرأي الراجح: 

، وبعض اخللفاء ملسو هيلع هللا ىلصمع اعتبار قول الفقهاء وما ثبت يف السري من فعل النيب 
ذلك ال مينع من تقييد الزواج ابلبلوغ، نظرا  لضياع  الراشدين رضوان هللا عليهم، إال أن

يف زمننا هذا بني املتزوجني البالغني فكيف مبن مل يبلغ بعد،  الطالقحاالت احلقوق وكثرة 
على قدر عال  من املسؤولية لتحمل نتائجه  انأن يكون الزوج البدالزواج  يف منظومةو 

يظهر هذا رع ملثل هذه احلالة يف جنسها، لشومشاقه، والصغر ينايف ذلك، وقد جرى اعتبار ا
يف األمر برد أموال اليتامى إليهم عند بلوغ الرشد، فكما ا عترب البلوغ والرشد يف األموال فمن 

 .للمصلحة زواجابب أوىل اعتباره يف حالة ال
ومع ذلك الرتجيح إال أن الباحثة تقرتح يف حال وقع زواج الصغري والصغرية، فإنه ال 

، على القاضي أن ميضي العقد زواجن وأوليائهما هبذا الالطرفا يَ ض  رَ إذا ي صحح، ففسخ بل ي  
 قرتاح العتبارين مها:مع التأكد من حتقق املصلحة فيه، وهذا اال وال مينعه

 وصحابته له. ملسو هيلع هللا ىلص، ال سيما يف فعل النيب قوة وثقل الرأي اآلخر وأدلته -1
  .(2)ألن له نظائر يف مواد القانون -2

                                               
 .212، 4، جاملبسوطالسرخسي،  (1)

نه إذا تبني ابلفحص أن هذا الزواج سينتج عنه أطفال إحيث  -كما سيأيت–كالفحص الطيب قبل الزواج،  (2)
على القاضي أن ال مينع العقد، واألمر كذلك  مصابون أبمراض وراثية، ورضي الطرفان إبمضاء العقد، فإن
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 الزوجات اثنيا : تعدد
ويف مجيع األحوال ختطر الزوجة أو الزوجات هبذا نص القانون على: " (14مادة )يف هناية 

 .(1)"الزواج بعد توثيقه
ترى الباحثة أن هذه املادة ليست و قد جاء يف موضوع تعدد الزوجات،  هذا البند

تعدد ب جاءت بدأت ابشرتاط العقل والبلوغ يف الزواج، مث ا، ألهنعرضهل  صحيحا  حمال  
 مادة منفصلة.ختصص له البد أن ف توافق بني املوضوعنيإذ ال يوجد الزوجات 

 ، وال خيرج معناه االصطالحي عن(2)من عدد وهو الكثرة يف الشيء :التعدد لغة
قال تعاىل: ﴿ فَانك ح وا َما  ،حمددة ومقيدة شرعا  أبربعة نسوة زواجاللغوي، إال أن الكثرة يف ال

نَ  ْفت مْ  فَإ نْ  ۖ  النّ َساء  َمْثىَنٰ َوث اَلَث َور اَبَع  طَاَب َلك م مّ  َدة   تـَْعد ل وا َأالَّ  خ   َمَلَكتْ  َما َأوْ  فـََواح 
 (. 3ك ْم﴾ )سورة النساء:أمَْيَان  

عدد إبخبار زوجته األوىل أو بقية زوجاته الزوج امللزم ي   القانونهذه املادة جند أن يف 
 طريق املوثق للعقد.عن ، توثيق العقد بعد ربزواجه اآلخ

مل أجد أن هذا األمر مما ت لزم به الشريعة، قد  طلعت عليه من كتب الفقها فيماو 
أنه من ابب اجلرائم أو على التعدد كان أمرا  معتادا  عليه ومل يكن ي صور  يرجع ذلك إىل أن

تقييد لكن الباحثة ترى أن ، كما هو اآلن فيضطر الزوج إىل إخفاء زواجه اآلخر  ،اخلياانت
جج انر  لبعض مفسدةاإلخبار ببعد العقد خمالف للمصلحة وفيه ضرر و  النساء، ألنه قد أي 

احلقد والغرية لدى الزوجة األوىل، كما يشعرها ابلنقص وعدم االعتبار لرأيها، وقد تسمع به 
آخر من  ذامن غري زوجها كالقريبات والصديقات فيزيد الطني ب لة ، وتكون هبقبل ذلك 

، ويف إخبارها به قبل حدوثه هتيئة هلا على تقبل ن حوهلامبو  يزعزع ثقتها بنفسهاا مميعلم، 
برغبته يف الزواج قبل  فيخرب زوجتهعليه أن ميهد الطريق لذلك والزوج األريب العاقل األمر، 

                                                                                                                                   
ابلنسبة للزواج من اجملنون إذا رضيت املرأة به ووليها، ابلرغم من األضرار النامجة عن الزواج من اجملنون، لذلك 

 .63:البحث نفسه ص ي نظر فمن ابب أوىل أن ال نوقف نكاح الصغري ألنه قد يكون مميزا  خالفا  للمجنون.

 .9، صسرة القطريقانون األ (1)
، اتج العروس من جواهر القاموس، ابب الدال، فصل العني. الزبيدي، 297، صالقاموس احمليطالفريوزآابدي،  (2)

 ، فصل العني مع الدال املهملتني. 353،ص8ج
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ؤدي إىل قلة اخلالفات والعداوات، يف الثانية عليها أبمن وطمأنينة،تدخل الزوجة لالعقد، 
للتعامل معها، فهناك من يصلح معها اإلخبار قبل  ا  مفتاح امرأة أن لكللينا عخيفى وال

العقد وهناك من يصلح بعده، والزوج هو سيد املوقف حبزمه ولطفه، فإذا أدار املوضوع 
 .د، وأوصل سفينته إىل بر األمانحبكمة وعدل، أعطى صورة مشرقة للتعد

، فيه إحلاق للضرر -املوثق للعقد–ابإلضافة إىل أن تلقيها للخرب من غري زوجها 
هبا، ألن َوقع اخلرب سيكون أشد، وقد يؤدي إىل مشاكل وخالفات، تفوق ما سيحصل عند 

 قد خالفأن هذا البند من القانون الباحثة رى تلقيها اخلرب من زوجها؛ بناءا  على ذلك ت
 .واألسرة مصلحة الزوجني

لكل أحد ابلتعدد بل البد من ضبط جتدر اإلشارة هنا إىل أنه ينبغي أن ال ي سمح 
 هذا األمر بضوابط وشروط تكفل لكل األطراف العيش حبب ووائم.

ألن من الرجال من ال يكون أهال   للعيش مع زوجة واحدة يرعاها ويرعى أبنائها، مث 
مما يؤدي إىل خلل عظيم  ،يتزوج بثانية، واثلثة ورابعة فينجب األبناء ويهملهم هم وأمهاهتم

نيع يف اجملتمع، وحجته يف ذلك "الشرع حلل أربع"، نعم صحيح "الشرع حلل شخطأ و 
ويرتك  بعضهلكن لذلك احلالل شروط من قدرة وعدل، كما أن الشرع ال ي ؤخذ أربع" 
 الباقي.
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 املعتوه والفىت والفحص الطيب قبل الزواجاجملنون و  زواجاملبحث الثاين: اعتبار املصلحة يف 
املعتوه والفىت، اجملنون و كل  من   زواجإىل املصلحة اليت روعيت يف  هذا املبحث يتطرق

 الفحص الطيب قبل الزواج. أال وهو ،استجد يف عصران هذا، ومل يكن موجودا  سابقا   أمر  مث 

 املعتوه والفىتاجملنون و  زواجاملطلب األول: اعتبار املصلحة يف 
 املعتوهزواج اجملنون و أوال : 

 (:15املادة )
 استثناء من أحكام املادة السابقة، ال يعقد زواج اجملنون أو املعتوه إالَّ ابلشروط التالية:"

 موافقة وليه. -1

 التحقق من رضاء الطرف اآلخر ابلزواج منه بعد اطالعه على حالته. -2

 (1) ."التأكد بواسطة جلنة من ذوي االختصاص من أن مرضه ال ينتقل منه إىل نسله -3
اختالل العقل حبيث مينع جراين األفعال واألقوال على هنج العقل إال " جلرجاين هو:اعند اجلنون 

 .(2)"اندرًا
عبارة عن آفةٍّ انشئة عن الذات توجب خلاًل يف العقل فيصري صاحبه خمتلط "أما العته فهو:  

 .(3)"العقل، فيشبه بعض كالمه كالم العقالء وبعضه كالم اجملانني
 واملعتوه:والفرق بني اجملنون 

 له عقل لكنه ضعيف عن إدراك وفهم اخلطابفاملعتوه  ، أماله مطلقا   ال عقل اجملنون أن. 
  وغري  ،أحياان   ا  قد يكون مميز الذي املعتوه يكون مميزا  أبدا ، خبالف  اجملنون الأن

  أحياان  أخرى. مميز  

                                               
 .9، صقانون األسرة القطري (1)

 .79، صالتعريفاتاجلرجاين،  (2)

 .147، صاملصدر السابقاجلرجاين،  (3)
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 واضطراب، ال يصاحبه هتيج ف لعتها، أما (1)نون قد يصاحبه هتيج واضطراباجل
 .(2)فاملعتوه ال يضرب وال يشتم

على جواز تزويج  ةويف الفقه اإلسالمي جند أن املذاهب األربعة جممع
 اجملنون، وذلك على النحو التايل:

 أواًل: احلنفية
لسرخسي بتزويج اجملنون واجملنونة مع ثبوت الوالية عليهما، لعجزمها عن تدبري قال ا

األصلي والطارئ، وألن اجلنون ال ي فقد شهوة اجلماع  أمورمها، ويستوي يف ذلك اجلنون
 .(3)ابجملنون ا  فكان يف عدم التزويج إضرار 

 اثنياً: املالكية
 حال حتقق مصلحة له، إال أن على ذلك يف  زواج اجملنون جائز، بل َيرب نأب قالوا

الصاوي فرق بني اجملنون املطبق والذي يفيق أحياان ، فاملطبق يزوج بوالية األب والوصي 
   (4)واحلاكم أما الذي يفيق أحياان  فتنتظر إفاقته.

 اثلثاً: الشافعية
مل يـ َفرق النووي بني اجملنون الصغري والكبري، حيث قال بعدم زواجهم إال حلاجة، 

 .(5)ظهرت املصلحةعلى أن يزوجه أب أو جد، يف حال 
 
 
 

                                               
 .335، ص1، جاملهذب يف علم أصول الفقه املقارنالنملة، ي نظر:  (1)

 .243، ص3، جرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  ي نظر: (2)

 .228-218، ص4، جاملبسوط السرخسي،ي نظر:  (3)

، التاج واإلكليل ملختصر خليل. املواق، 396، ص2، جبلغة السالك ألقرب املسالكالصاوي، ي نظر:  (4)
 .102، ص5ج

 .209، صمنهاج الطالبني وعمدة املفتنيي نظر: النووي،  (5)
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 رابعاً: احلنابلة
ني أو غري ذلك، ألهنم ال بوالية األب سواء ابلغ ،لبهويت أن تزويج اجملانني جائزقال ا

 .(1)قول هلم
سبق جند أن احلنفية قد أوجبوا والية األب أو الوصي أو احلاكم على  على ما بناءا  

 .أحياان ، فتنتظر إفاقتهلذي يفيق اجملنون املطبق، ونفوها عن اجملنون ا
 أوجبوا الوالية يف كل حال. فقد -الشافعية واحلنابلةاملالكية و -اجلمهور أما  
اشرتاط الويل يف احلالني ألن اجملنون الذي  -وهللا أعلم-رجحانه يل والذي يظهر  

د يفيق أحياان  ال ي علم الوقت احملدد إلفاقته، فقد تطول مدة اجلنون ونلحظ أن القانون ق
 فاشرتط الويل يف تزويج اجملنون مطلقا .اجلمهور، أخذ بقول 
 :فيما يتعلق حبكم زواج املعتوه، فهو كاآليتأما 

 أواًل: احلنفية
على   بناءا  -ابن عابدين املعتوه على الصيب العاقل  قاس فقد  ،قالوا جبواز زواج املعتوه

 .(2)يف مجيع األحكام، واستثىن الدبوسي العبادات فتجب عليه احتياطا   -كتب األصول
 الشافعيةو  اثنياً: املالكية

حبسب ما اطلعت  عليه من كتب املالكية والشافعية مل أجد هلما قوال  يف زواج 
 زواج املعتوه من ابب أوىل.املعتوه، ولكن جتويزمها لزواج اجملنون يقتضي جتويز 

 : احلنابلةاثلثاً 
كالم أْحد، واختيار   ابنه املعتوه، وهذا ظاهرتزويج لألب جاء يف خمتصر اخلرقي أن 

قالوا  الصغري بلوقد قاسوه على ألنه غري مكلف، وذلك وغريمها،  (3)أيب اخلطاب والشيخني
 .عند احلاجة إليهاملتوقع منه النظر  لعلةأوىل،  إنه

                                               
 .43-42، ص5، جكشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت، ي نظر:  (1)

 .258، ص2، ج رد احملتار على الدر املختارابن عابدين، ي نظر:  (2)

 عبدهللا بن حممد بن قدامة.الشيخان مها: جمد الدين أبو الربكات بن تيمية، وأبو حممد موفق  (3)
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أمارات الشهوة من تتبع النساء، إذ تزوَيه مع عدم أن يظهر منه  وشرط القاضي 
ال مصلحة يف التزامها، ومنع أبو بكر يف اخلالف من تزويج  ذلك إضرار به، اللتزامه حقوقا  

 .(1)، ألنه ابلغ حمجور عليه، أشبه املفلسالبالغ مطلقا  
 أما القانون فقد أجاز زواج اجملنون واملعتوه ولكن بثالثة شروط هي:

 وليه.موافقة   -1
 التحقق من رضاء الطرف اآلخر ابلزواج منه بعد اطالعه على حالته.  -2
التأكد بواسطة جلنة من ذوي االختصاص من أن مرضه ال ينتقل منه إىل   -3

 نسله.
إذا كان وليه األب  الباحثة إضافة موافقة القاضيترى موافقة الويل، و  :الشرط األول 

، وقد حيسن االختيار والنصح والتوجيه ألمور من الألن من أولياء ا أو اجلد أو العم وغريهم،
 .ال هتمه مصلحة اجملنون أو املعتوه

حيدث الغش والتدليس من قبل  يرعى مصلحة الطرفني وذلك حىت ال :الشرط الثاين
يكون اجلميع على بينة من أمره، ألن من اجلنون ما هو غري مطبق يظهر وخيتفي، ول، مهاأحد

 أمارات اجلنون وقت العقد وكذا األمر ابلنسبة للعته.فقد ال تظهر عليه 
قانون لسب لمما حي  فهو من املصاحل اليت مل يرد فيها نص، كما أنه األخري  الشرط أما

األبناء واجملتمع يف مصلحة جتاوز ذلك إىل بل  ،مل يرَع مصلحة الزوجني فحسب نهإحيث 
خضاع اجملنون أو ، وذلك إبإىل الذريةاملستقبل، من خالل التأكد من عدم انتقال اجلنون 

 .املعتوه لفحوصات طبية قبل العقد
 
 
 
 

                                               
 .98، ص5، جشرح الزركشي على خمتصر اخلرقيالزركشي، ي نظر:  (1)
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 اثنيا : نكاح الفىت
ال يوثق زواج الفىت قبل متام مثاين عشرة سنة، والفتاة قبل متام ست عشرة سنة، إال " (:17املادة )

 (1) "بعد موافقة الويل، والتأكد من رضاء طريف العقد، وإبذن من القاضي املختص.
، فقد (2)ةهذه املادة جاءت خمصصة ومقيدة ملا جاء يف مطلع املادة الرابعة عشر 

 ةمل مينع من زواج الصغري والصغري ، إال أنه زواجذكران آنفا  أن القانون جعل البلوغ شرطا  لل
 قيد ذلك بشروط، وهي:  لكنه

 موافقة ويل األمر.  -1
 .-اخلاطب واملخطوبة-حتقق رضا طريف العقد   -2
 إذن من القاضي. اشرتاط   -3

لزواج وذلك هي ما اقرتحته الباحثة عند اشرتاط أهلية الطرفني العتبار اهذه الشروط 
مبصلحة الفىت والفتاة، حيث عناية املشرع للقانون  ، وهي شروط دالة على(3)(14يف املادة )

  تفتقر إىل العقل واحلكمة يف، ن كال  منهما يف هذا العمر ميتلك عواطف ومشاعر جياشةإ
كثري من األحيان، فتحتاج إىل ويل يوجهها التوجيه الصحيح ويصل هبا إىل بر األمان 
ابختيار الكفؤ والصاحل، ومل يكتف  ابلويل بل أوجب إذن القاضي، ورضى الطرفني حىت ال 

 .من ق َبل  وليهماعلى الزواج الفىت أو الفتاة  ربَي  
، فىت الطالب للزواجاملال للتوفر التأكد من إضافة شرط آخر هو ترى الباحثة و 

وجود املعيل من خالل قدرته على النفقة على زوجته وعياله يف املستقبل، التثبت من و 
املزمع األمن واالستقرار يف األسرة عد أحد أهم أسباب ت القدرة املاليةاملؤقت هلما، ألن 

يف األسرة  ايقهاالستقرار من املقاصد اليت تتطلع الشريعة اإلسالمية إىل حتقو  إنشاؤها،
 املسلمة.

                                               
 .10، صقانون األسرة القطري (1)

 .9، صقانون األسرة القطري (2)

 .41صي نظر: البحث نفسه  (3)
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إال إذا  ،هذا الزواج ال ي فسخ ولو كان بعقد عريف مل ي وثقويف القضاء القطري فإن 
مطالبا  القاضي فسخ هذا العقد، وعليه فالبد من إثباته أوال  مث  الزواجتقدم أحد طريف 

 . (1)املطالبة ابلفسخ

 زواجاملطلب الثاين: اعتبار املصلحة يف الفحص الطيب قبل ال
يقدم كل من طريف العقد للموثق شهادة من اجلهة الطبية املختصة مبدى خلوه من (: "18) املادة

األمراض الوراثية، ومن األمراض اليت يصدر بتحديدها قرار من اهليئة الوطنية للصحة ابلتنسيق مع اجلهات 
اآلخر قبل توثيق العقد. وال جيوز  املعنية، وعلى املوثق إخطار كل منهما مبضمون الشهادة الطبية املقدمة من

 (2) ."للموثق االمتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطيب، مىت رغب الطرفان يف إمتامه
القانون مبصلحة الزوجني حىت قبل إجراء العقد، من خالل هذه املادة نلحظ اهتمام 

 وذلك من خالل تشريع الفحص الطيب قبل الزواج.
، وشدة الطلب خالل كل شيء ويعين (3)البحث عن الشئالفحص يف اللغة: و  
 .(4)الكشف
 .(5)والطب هو: عالج اجلسم والنفس ،الطيب جاء نسبة للطب 
 .(6)"استقصاء انقد ومعاينة هبدف التشخيصهو: " االصطالح الطيبويف  

الفحوصات  عبارة عن جمموعة من"نجد أن الفحص الطيب قبل الزواج هو: فأما اصطالحا  
ف ا هبدشريكني قبل ارتباطهما بعقد الزواج، وذلك لتقدمي النصح هلم املخربية والسريرية اليت يقرتح عملها ألي

 .(7)"وابلتايل أسرة سليمة وجمتمع سليم، الوصول إىل حياة زوجية سعيدة وأطفال أصحاء

                                               
 م.2018مارس  28 مقابلة مع حممد عبد الغين رمضان، قاضي يف حماكم األسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ (1)

 .10، صقانون األسرة القطري (2)

 .، ابب الصاد، فصل الفاء1048، ص3،جالصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري،  (3)

 .، حرف الصاد املهملة، فصل الفاء63، ص7، جلسان العربابن منظور،  (4)

 .املهملة، حرف الباء، فصل الطاء 553، ص1، جاملصدر السابقابن منظور،  (5)

 ، حرف)ف(.832، صالقاموس الطيب العريباللبدي،  (6)

 . 9، صالفحص الطيب قبل الزواج ضرورة أم ترف؟، ةالقضا (7)
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 واليت مل يرد يف ،من األمور املستجدة يف عصران يعدالطيب قبل الزواج الفحص إن 
واألسر قدميا    األمراض مل تكن ابلكثرة واالنتشار اليت هي عليه اليوم، ألنوذلك  ؛نص شأهنا

تطور  السبب األبرز وهو كما ي عزى إىل،  جبانب بعضها كٌل يعرف أخبار اآلخركانت 
 ، مل تكن موجودة يف العصور السابقة، هذه األجهزةالطب واستحداث تقنيات وأجهزة

يت العلل الوراثية الكامنة يف جسم اإلنسان، والعن األمراض و  من الكشف مكنت األطباء
 .قد تنتقل إىل النسل

 :أبرزهامن قبل القانون لعدة اعتبارات ومصاحل  هذا الفحص وقد ش رع
اليت ميكن جتنبها واحلد منها من خالل  ،انتشار األمراض الوراثية والتناسلية .1

 .(1)الكشف املبكر عنها
 اإلسالمية تكوين أسر صاحلة وسليمة عقال  وجسدا .ألن من مقاصد الشريعة  .2
ت تلك األمراض فَ ش  ت  اكْ  فات واملشاكل ويقع الطالق إذاحىت الحتدث اخلال .3

 املعدية واجلينات الوراثية بعد الزواج، فتكون اخلسائر أكرب.
للحد من انتشار أمراض اإلعاقة، ومن والدة أطفال مشوهني بقدر اإلمكان  .4

 .(2)سيما يف زواج األقاربوعالجه مبكرا  ال 
 .لدولةالتقليل من األعباء املالية الناجتة عن عالج املصابني على األسرة وا .5
 الضغط على املؤسسات الصحية وبنوك الدم.تقليل  .6
 .(1)طلب هذا الفحص عندلدى البعض  قد ينشأ فع احلرج الذير  .7

                                               
واألمراض التناسلية اخلطرية مثل اإليدز وغريه، ويف هذا حتقيق لقاعدة ال ضرر وال ضرار، حيث ال يتم اإلضرار  (1)

إليه، ألنه ال يدري مبرض الطرف اآلخر أو أن الطرف اآلخر  ابلشخص السليم من خالل انتقال ذلك املرض
 يكون حامال  للمرض دون أن تظهر عليه أماراته.

 د.،"فوائد الفحص الطيب قبل الزواج"وزارة الصحة العامة، ي نظر:  (2)
https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-

ar/premarital-test-ar/advantages-ar. 

https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-ar/premarital-test-ar/advantages-ar
https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-ar/premarital-test-ar/advantages-ar
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البشر، فإن الفحص الطيب قبل الزواج   من ق َبل  عَ ض  كما هو احلال يف شأن كل أمر و  و 
 هي:ومساوئ، ت إَيابياته فإن له سلبيالرغم من اب

إيهام الناس أن إجراء الفحص الطيب سيقيهم من األمراض الوراثية، وهذا غري  -1
انتشار مرض واحد عن صحيح ألن الفحص الطيب الوراثي ال يبحث سوى 
أبن الفحص  همأحد زمأو اثنني يف جمتمع معني، لذا فمن املستحيل أن َي

الطيب قبل الزواج سيؤدي إىل ذرية سليمة مائة ابملائة، ألن األمراض الوراثية  
أو نوعني، فيصعب  ا  تصل إىل املئات أو اآلالف وليست نوعومتعددة كثرية 

 .(2)الكشف عنها مجيعها
مما قد يؤدي إىل اإلضرار عدم التحكم يف سرية نتائج الفحوصات أبصحاهبا  -2

قيام شركات التأمني ابلتأمني على املصابني يف اجلينات أو  أبصحاهبا بعدم 
مبضاعفة املبالغ املطلوبة منهم، ويف ذلك ظلم هلؤالء األشخاص الذين مل 

 .(3)يكن هلم يد يف تكوينهم وْحلهم هلذه الصفات الوراثية
ظهور صفة وراثية غري خاصة عند و إحجام الشباب وعزوفهم عن الزواج  -3

 مما حيدث مشاكل ،مرغوب فيها يف أحد اخلاطبني وانتشار ذلك بني الناس
 .(4)اجتماعية ونفسية ال حتمد عقباها

كما ذكران آنفا  هو ، ومبا أن هذا املوضوع  من التطرق إىل حكم الشرع فيه والبد هنا
ث من ق َبل حكمه من قبل الفقهاء املتقدمني،  بنيي   لذلك ملمن املستجدات  لكنه حب 

وابلنظر يف أقواهلم وآراء اجملامع الفقهية وأحباث املؤمترات، فقد انقسم العلماء فيه  عاصرينامل
قد خلط بني  -فيما اطلعت عليه -إىل فريقني، لكن قبل هذا جتدر اإلشارة إىل أن الكثري 

                                                                                                                                   
 ،هـ 1436مجادى الثانية  19، "الفحص الطيب قبل الزواج"وزارة الصحة،  (1)

http://www.moh.gov.sa/healthawareness/beforemarriage/pages/defa

ult.aspx. 

 .147 -146، 4، ج20، جملة جامعة أم القرى، العدد نظرة فقهية لإلرشاد اجليينامليمان، انصر،  ي نظر: (2)

 .147 -146، 4، ج20، العدد املصدر السابقامليمان، انصر، ي نظر:  (3)

 .147 -146، 4، ج20، العدد  املصدر السابقامليمان، انصر، ي نظر:  (4)
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لكل منهم حكما   أن  ويف رأييوحكم اإللزام بنتيجته ، حكمه لذاته وحكم إلزام ويل األمر به
 :عن اآلخر ا  تلفخم

 كم الفحص الطيب قبل الزواج لذاتهأوال: ح
جند أن العلماء قد انقسموا فيه إىل فريقني: فالفريق األول قال مبشروعية الفحص 
الطيب قبل الزواج وجوازه، وأما اآلخر كان على النقيض وقال ابلتحرمي، هذه األقوال معضدة 

 كاآليت:  أبدلتها ومناقشتها هي
حممد الزحيلي يف  وهو قول اجمليزين للفحص الطيب قبل الزواج، منهم: القول األول:

يف حبثه "حكم الكشف اإلجباري عن  (1)حبثه "اإلرشاد اجليين"، وْحدايت ماء العينني
 اإلسالم من األمراض الوراثية"، و األمراض الوراثية"، وحممد عثمان شبري يف حبثه "موقف

، واجمللس األورويب (2)يف "اإلرشاد اجليين أمهيته آاثره حماذيره" هللا امليمانانصر بن عبد 
 وقد استدلوا على ذلك بـــاآليت: ،(3)لإلفتاء والبحوث

 أوال : من القرآن الكرمي.
َعاء  ﴿قال تعاىل:  -1 يع  الدُّ ْن َلد ْنَك ذ رّ يَّة  طَيّ َبة  إ نََّك مسَ  سورة ) ﴾قَاَل َربّ  َهْب يل  م 

 .(38عمران: آل 

                                               
هو حفيد الشيخ الكبري اجملاهد ماء العينني عامل الصحراء الغربية الذي بىن مدينة مسارة، كان عضوا  ابلديوان  (1)

 بعض املدن املغربية.امللكي، وقد اتبع دراسته بدار احلديث احلسنية، كما ع ني رئيسا  للمجلس العلمي يف 
 م2014 /15/2ي نظر: موقع حممد فاروق النبهان، "الدكتور ْحدايت ماء العينني"، 

http://www.dr-

mfalnbhan.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%

D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%89-

%D9%85%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86 
 .101 -99، ص قانونية تطبيقية ةالفحص الطيب قبل الزواج/ دراسة شرعيعضيبات، صفوان،  (2)

 م،2005فرباير//27-23 ،"دورة الرابعة عشر"البيان اخلتامي للاجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث،  (3)
https://www.ecfr.org/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d

9%86%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8

9-14-2/. 
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قهم أن يرز  هلالج لجوجه الداللة: أن األنبياء والرسل صلوات هللا عليهم كانوا يدعون هللا 
حيقق هذه الغاية  غالبه ، والفحص الطيب يف(1) "نساًل صاحلاً مباركاً ": الذرية الطيبة، والطيبة هي

 وهو أحد الوسائل املؤدية إىل ذلك.
َوالَّذ يَن يـَق ول وَن َربَـَّنا َهْب لََنا م ْن ﴿: ىليف قوله تعا جند أن املؤمنني قد دعوا رهبم -2

ت َنا قـ رََّة َأْعني    َنا َوذ رّ ايَّ  .(74الفرقان: سورة ) ﴾أَْزَواج 
لق، خالية من وجه الداللة: أن من أسباب كون الذرية قرة عني، أن تكون سليمة اخلَ 

والوقاية  لتفاديهاوالفحص قبل الزواج يكشف عن تلك األمراض األمراض والتشوهات، 
 منها.

الفحص الطيب حيفظ العالقة الزوجية من الفسخ عند الغرر، ألن الزواج عالقة   -3
وََكْيَف ﴿ متينة بني الزوجني مساها هللا تعاىل يف كتابه ابمليثاق الغليظ قال تعاىل:

 ،(21النساء: سورة ) ﴾ا غَل يظ اأَتْخ ذ ونَه  َوقَْد أَْفَضى ـبَْعض ك ْم إ ىَل بـَْعض  وَأََخْذَن م ْنك ْم م يثَاق  
هذا امليثاق الغليظ ينبغي أن ينبين على ثقة ووضوح وصدق، حىت ال يكون و 

 .وقوعهاعرضة للهدم أبمور ميكن تفاديها قبل 
ن وا إ نَّ ﴿قوله تعاىل:   -4 َْيد يك ْم إ ىَل التـَّْهل َكة  َوَأْحس  َوأَْنف ق وا يف  َسب يل  اّلِلَّ  َواَل تـ ْلق وا أب 

ن نيَ   .(195البقرة: سورة ) ﴾اّلِلََّ حي  بُّ اْلم ْحس 
د اإلنسان نفسه موارد التهلكة ور  الداللة: أن هللا تبارك وتعاىل هنى عن أن ي   وجه

واخلسران، ومن موارد التهلكة، اإلصابة أبمراض كان بوسع اإلنسان تداركها عن طريق 
النفس واملال وغريمها من الضياع. فظ وسيلة حلالفحص الطيب، فبذلك يكون هذا اإلجراء 

فبعض األمراض املعدية والوراثية تنتقل من خالل املعاشرة الزوجية، كما أن اإلصابة هبذه 
تستدعي إنفاق أموال طائلة يتحمل تبعاهتا الفرد والدولة كذلك، والفحص الطيب  ،األمراض

 قبل الزواج مانع من ذلك فيتعني.
 

                                               
 .72، ص4، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
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 اثنيا : من السنة النبوية.
ال توردوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو سلمة بن عبد الرْحن: مسعت أاب هريرة، عن النيب  -1

 .(1)«املمرض على املصح
ألمراض املعدية، وعدم وجه الداللة: احلديث فيه داللة على اجتناب املصابني اب

آخر مصاب مبرض من األمراض  معلتصاق والتقارب ض اإلنسان السليم املعاىف لالتعر 
 حص الطيب كما هو معلوم سبيل إىل ذلك.االنتقالية، والف

« (3)وال هامة (2)ال عدوى وال صفرملسو هيلع هللا ىلص: »قال رسول هللا  رضي هللا عنه قال: عن أيب هريرة -2
فقال أعرايب: اي رسول هللا فما ابل اإلبل تكون يف الرمل كأهنا الظباء، فيجيء البعري األجرب 

 .(4)«فمن أعدى األول؟ملسو هيلع هللا ىلص: » فيدخل فيها فيجرهبا كلها؟ قال
نفى العدوى وانتقال املرض من  ملسو هيلع هللا ىلصأقول الذي يظهر من هذا احلديث أن النيب  

حي إىل آخر، فيلزم من ذلك وجود تعارض بينه وبني احلديث السابق، لكن الصحيح يف 
وطريق اجلمع أن حديث العدوى املراد " :قالوا بوجوب اجلمع بينهما، مجهور العلماءذلك هو قول 
 وأما حديث اليورد ،بطبعها البفعل هللا تعاىل يدعْ اجلاهلية تزعمه وتعتقده أن املرض والعاهة ت ُ به نفي ما كانت 

فنفى يف احلديث  ،ممرض على مصح فأرشد فيه إىل جمانبة ما حيصل الضرر عنده يف العادة بفعل هللا تعاىل وقدره
 .(5)"علهاألول العدوى بطبعها ومل ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر هللا تعاىل وف

 

                                               
 (.5774، رقم )139، حممد بن إمساعيل، كتاب الطب، ابب ال عدوى، صصحيحه أخرجه البخاري يف (1)

دواب يف البطن وهي دود كانوا يعتقدون أن يف البطن دابة هتيج عند اجلوع ورمبا قتلت صاحبها  :الصفر (2)
، 14، ججاجاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احل، ي نظر: النووي، وكانت العرب تراها أعدى من اجلرب

 .213ص

املنهاج شرح ، ي نظر: النووي، إن العرب كانت تعتقد أن عظام امليت وقيل روحه تنقلب هامة تطريهامة:  (3)
 .213، ص14، جصحيح مسلم بن احلجاج

 
، مسلم بن احلجاج، كتاب السالم، ابب: ال عدوى، وال طرية، وال هامة، وال صحيحهيف أخرجه مسلم  (4)

 (.2220، رقم)1742وال غول، وال يورد ممرض على مصح، صصفر، وال نوء، 

 .214-213النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم، ص  (5)



 

55 

 

انظر إليها، فإنه أحرى ملسو هيلع هللا ىلص: »عن املغرية بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النيب  -3
 .(1)«أن يؤدم بينكما

أمر اخلاطب ابلنظر إىل خمطوبته من أجل حتقق  ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة: إذا كان الرسول 
ة التوافق والقبول الشكلي والنفسي لكال الطرفني، ليضمن حصول الدميومة واالستقرار واملود

، فمن ابب أوىل البحث عما هو أهم وأبعد وهو الشريك الزواجاليت هي من أهم مقاصد 
اليت هي ة من األمراض الوراثية واملعدية السليم جسداي  وصحيا ، فتتحقق به سالمة األسر 

 أحد أسباب االستقرار األسري أيضا ، وهذا إمنا ي عرف ابلكشف الطيب قبل الزواج.
عن عبادة بن على عدم الضرر، من ذلك ما جاء عموم األحاديث الدالة  -4

 . (2)«قضى أن ال ضرر وال ضرارملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا »: الصامت
يف أحد الطرفني ال سيما املعدية منها، يعد من قبيل الضرر  ،فوجود بعض األمراض

 عدم الكشف عنها طبيا .
 القواعد الفقهية. اثلثا :

 .(3)الدفع أوىل من الرفع -1
أفضل من رفعه بعد حصوله، فالكشف عن األمراض  ،إن منع الضرر قبل وقوعه 

أشد  زواجضرر الفرقة بعد الوقوعه، ألن قبل الزواج وعالج ما أمكن عالجه أفضل منه بعد 
 وأصعب من حصوهلا بعد الكشف وقبل العقد. 

 
 

                                               
، ملسو هيلع هللا ىلص، حممد بن عيسى، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، أبواب النكاح عن رسول هللا يف سننهأخرجه الرتمذي  (1)

وصححه حديث حسن، (،وقال 1087، رقم )389، ص 3ابب ما جاء يف النظر إىل املخطوبة، ج
 .(96، رقم )198، ص1، جنظر سلسلة األحاديث الصحيحةي  ، األلباين

، حممد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، سننه يفأخرجه ابن ماجه  (2)
 (، قال األلباين: حديث صحيح ورد مرسال.2340، رقم )784: ص2ج

 .138، صوالنظائر األشباهالسيوطي،  (3)
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 )أو الغاايت(. (1)املقاصدالوسائل هلا حكم  -2
هنا الغاية ، واملقصد و (2)"الشيء الذي يقصد، موضعا كان أو غريهمجع مقصد، وهو املقاصد: "

هي املسامهة يف دميومة واستقرار الزواج، واحلفاظ على األسرة املسلمة قوية سليمة، وهي غاية 
 مشروعة تتحقق ابلفحص الطيب قبل الزواج فيكون مشروعا  تبعا  لذلك.

عبد العزيز بن ابز ، وعبد الكرمي التحرمي، وقد قال به مساحة الشيخ  القول الثاين:
 :واستدلوا مبا أييت، -رْحهم هللا- (4)، حممد رأفت عثمان(3)زيدان

وشروطه حمددة، وإَياب أمر على الناس مل حيدده  الدليل األول: أن أركان الزواج
من اشرتط »: ملسو هيلع هللا ىلصالشرع وجعله شرطا  للنكاح، هو شرط ابطل، مستدلني على ذلك بقوله 

 .(6)«(5)ليس يف كتاب هللا فهو ابطل شرطا  
، فمن (7)املناقشة: الفحص الطيب قبل الزواج ميكن اعتباره نوعا  من الشروط اجلعلية

وهو ما اشرتطه الشارع لألحكام والتصرفات، مثل "الشرط الشرعي: أقسام الشرط يف أصول الفقه: 

وهو ماشرتطه ، والشرط اجلعلي: "(8)"الشروط اليت وردت يف العبادات واملعامالت وإقامة احلدود

 .(10)، فهذا الشرط كان بتصرف املكلف ال حبكم الشارع(9)"املكلف

                                               
 .33-32، ص2، جالفروقالقرايف،  (1)

 .7، ص2، جاملوافقاتالشاطيب،  (2)

 أستاذ الشريعة اإلسالمية ابجلامعات العراقية واليمنية. (3)

 أستاذ الفقه املقارن والعميد األسبق لكلييت الشريعة والقانون ابلقاهرة وطنطا، وعضو جممع البحوث اإلسالمية. (4)

، ص: 3، حممد بن إمساعيل،  كتاب البيوع، ابب البيع والشراء مع النساء، ج:يف صحيحهالبخاري أخرجه  (5)
 (.2155، رقم )71

 .308، الفحوصات الطبية قبل الزواج"دراسة مقارنة"الطيب، بوحالة، ي نظر:  (6)

 .263، صاجلينات البشرية وتطبيقاهتااللودعمي،  (7)

  .408، ص 1ج، الوجيز حممد مصطفى، الزحيلي، (8)
  .408، ص1، جصدر السابقاملالزحيلي،  (9)

  .119، صعلم أصول الفقه خالف، (10)



 

57 

 

وهذه الشروط ليست على إطالقها إمنا هي مقيدة حبدود شرعية معينة، إذ ليس 
 .(1)شاء، وليس هذا مكان سردها واإلسهاب فيهايللشخص أن يشرتط ماشاء ملا 

 : أييتما  والشروط اجلعلية تنقسم إىل
شرط جعلي موافق حلكم الشرع، متفق مع مقتضى العقد، مكمل حلكمة  -1

الشرع، حمقق للغاية منه، كاشرتاط الكفالة أو الرهن يف الدين املؤجل، وهذا 
 .(2)القسم متفق على صحته

شرط جعلي خمالف ملقتضى العقد، متعارض معه، وغري مالئم ملقصود  -2
ط الزوج عدم النفقة على زوجته، أو املشروط فيه، وال مكمل حلكمته، كاشرتا

أن يشرتط البائع عدم انتفاع املشرتي ابلعني، وهذا أيضا  متفق على إلغائه 
 . (3)وبطالنه

شرط زائد على مقتضى العقد، إما أن يقرتن فيزيد من التزام أحد الطرفني، أو  -3
 (4)احلنابلة-موسع يقوي هذه االلتزامات، وهذا النوع متفٌق على جوازه بني 

 . (8)-(7)والشافعية (6)احلنفية-ومضيق فيه  -(5)واملالكية
أن الفحص الطيب قبل  -وهللا أعلم–سبقها أرى  بعد استعراض هذه األنواع وما

الزواج، يندرج حتت الشروط اجلعلية اجلائزة واليت ال ختالف حكما  شرعيا ، وهو شرط زائد 
فوائد اليت ذكرانها آنفا ، وابلتايل تكون على مقتضى العقد، به تتحقق الكثري من املصاحل وال

 ال يتعارض مع حكم الشرع.  ا  جائز  ا  إضافة هذا الشرط أمر 
                                               

 .437، ص1، جاملهذب يف علم أصول الفقه املقارنالنملة،  (1)

 .472، ص3، جالفتاوى الكربىابن تيمية،  .408، ص1، جالوجيز حممد مصطفى،  الزحيلي،ي نظر:  (2)

. وقد اعرتض شيخ اإلسالم ابن تيمية على القول أبن الشرط 77-76، ص4، جاملصدر السابقابن تيمية،  (3)
 .93نظر صخيالف مقتضى العقد واألصح عنده أن ي قال خمالف ملقصود العقد، ي  

 .286، ص2، جمنتهى اإلراداتابن النجار،  (4)

 .246،ص6، جالتاج واإلكليل ملختصر خليلاملواق،  (5)

 .141، ص4ج، بدئع الصنائعالكاساين،  (6)

 .22، ص2، جاملهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي،  (7)

 .81-80، ص4، جالفتاوى الكربىابن تيمية،  .409، ص1، جالوجيز حممد مصطفى،الزحيلي،  (8)



 

58 

 

ال يلزم منه الذرية فقد يتزوج الرجل ألجل املتعة فقط، فال  الدليل الثاين: أن الزواج
ي فرض عليه إجراء الفحص الوراثي، ويتضح ذلك يف نكاح كبار السن، فهو للمودة والسكن 

 .(1)ثر من كونه للذريةأك
كبار السن غالبا  ال يكون من أجل الذرية، فال تتحصل   زواجاملناقشة: صحيح أن 

، ال جديدة هلذا الفحصفوائد قد تظهر هلم فائدة الكشف عن األمراض الوراثية، لكن 
أحد منا خطرها، على  حيث ال خيفى ،ضيف إليه الكشف عن األمراض املعديةسيما إذا أ
لوراثية، كالسل واإليدز وغريها، فعندئذ تعم من األمراض اابإلنسان فتكا  ن أشد و إذ قد تك

 الفائدة املتزوجني من كبار السن أيضا .
الدليل الثالث: الفحص غالبا  سيكون على مرضني أو ثالثة أو حىت عشرة، 

مرض، وكل عام يكتشف مرض جديد،  8000واألمراض الوراثية املعلومة اليوم أكثر من 
 .(2)فإذا أ لزم الناس ابلفحص عنها مجيعها تعذر الزواج وانتشر الفساد

املناقشة: قانون الفحص الطيب قبل الزواج ال ي لزم عادة  ابلكشف عن مجيع 
األمراض األمراض، وإمنا عن أخطرها وأكثرها انتشارا  يف اجملتمع، ويظهر هذا يف املادة ذاهتا: "

، وهذا من شأنه تقليل (3)"ئة الوطنية للصحة ابلتنسيق مع اجلهات املعنيةاليت يصدر بتحديدها قرار من اهلي
كما أن نتيجة الفحص السلبية ال انتشار تلك األمراض اليت قد ترهق األشخاص والدولة،  

، بل يرتك األمر للطرفني فإن رضيا بذلك مت العقد، وإن امتنعا زواجتعين ابلضرورة إلغاء ال
  يغين هللا كال  من سعته.

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا »:ملسو هيلع هللا ىلصالدليل الرابع: قوله 
 .(4)«تكن فتنة يف األرض وفساد

                                               
 .308 ص الفحوصات الطبية قبل الزواج"دراسة مقارنة"،الطيب، بوحالة،  (1)

 .308، صاملصدر السابقالطيب، بوحالة،  (2)

 .10، صقانون األسرة القطري (3)

، حممد بن عيسى، أبواب النكاح، ابب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، يف سننهأخرجه الرتمذي  (4)
 (. 1084قال األلباين: حسن ملا قبله )قال النووي: حديث حسن غريب، و (، 1085، رقم)387، ص3ج
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، وهو وإن كان (1)«فر من اجملذوم كما تفر من األسد»: ملسو هيلع هللا ىلصاملناقشة: كذلك قال 
 ، بل هو أوىل، ومن العلماء من أجاز فسخ العقد بعدزواجعلى إطالقه إال أنه ينطبق على ال

َف مرٌض أو عيٌب يف الطرف اآلخر  .(2)الدخول إذا اكت ش 
تكوين  زواجلق والدين، فمن مقاصد الكما أن صحة الزوجني ال تقل أمهية عن اخل    

 أسر مسلمة سليمة صحيا  وبدنيا.
. (3)«أان عند ظن عبدي يب»الدليل اخلامس: ما جاء يف احلديث القدسي: 

ابهلل ويتوكل عليه، والكشف يعطي نتائج غري صحيحة  فاملتقدم للزواج ينبغي أن حيسن الظن
 .(4)أحياان  

املناقشة: ال تعارض بني إحسان الظن ابهلل سبحانه وتعاىل، وبني إجراء الكشف 
الطيب قبل الزواج، واملسلم مأمور إبحسان الظن ابهلل مع األخذ ابألسباب وإال كان ذلك 
من قبيل التواكل املنهي عنه شرعا ، والفحص الطيب قبل الزواج هو أحد األسباب اليت ينبغي 

وإحسان الظن به يف الوقت ذاته، وال خيفى  هلالج لجا مع التوكل على هللا على املسلم األخذ هب
هبا وقد وقع ، حني خرج إىل الشامعلينا ماورد عن سيدان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 

، فاختلفوا يف العودة أو املضي قدما  إىل الشام، إال أنه رضي هللا عنه -الطاعون-الوجع 
رضي هللا عنه: أفرارا من قدر هللا؟ فغضب عمر  بن اجلراحأبو عبيدة له فقال اختار العودة، 

                                                                                                                                   
شاكر، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،  ، حتقيق: أْحدسنن الرتمذي: الرتمذي، حممد، ي نظر

 .387، ص3م(، ج1975-هـ1395، 2ط
، )اإلسكندرية: مركز نور اإلسالم ألحباث صحيح وضعيف سنن الرتمذينظر: األلباين: حممد انصر الدين، ي  

 .85، ص3القرآن والسنة(، ج

، 126، ص7الطب، ابب اجلذام، ج، حممد بن إمساعيل، كتاب يف صحيحهأخرجه البخاري،  (1)
 (.5707رقم)

 .68، ص5، جاملوسوعة الفقهية امليسرةالعوايشة،  (2)

، حممد بن إمساعيل، كتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل: ﴿ َوحي َذّ ر ك م  اّلِلَّ  نـَْفَسه  يف صحيحهأخرجه البخاري  (3)
 (. 7405، رقم )121، ص9﴾، ج

 .303ص، "الطبية قبل الزواج"دراسة مقارنةالفحوصات  الطيب، بوحالة، (4)
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أفر من قدر هللا  ،نعم ،وقال: لو غريك قال هذا اي أاب عبيدة -رضي هللا عنه-
 .(1)إىل قدر هللا

 الرأي الراجح:
هو أن الفحص الطيب  -أعلم وهللا-بعد استعراض األقول وأدلتها، أرى أن األرجح  

جائز، ألنه وإن كان مستحداث  إال أنه ال خيالف الشريعة اإلسالمية وال يتعارض مع 
كما أنه قد يقلل من نسب الطالق مع مقاصدها،   ا  بل على العكس جنده متوافقأحكامها، 

ابإلمكان تداركها جراء اكتشاف وظهور أمراض وراثية أو معدية كان  زواجاليت حتدث بعد ال
 فاملصلحة إذا  تقتضي إجراء هذا الفحص.قبل العقد، 

 اثنيا : حكم اإللزام ابلفحص الطيب قبل الزواج
من خالل ما قرأت وجدت أن أغلب من كتب يف املوضوع قد خلط بني احلكم 
الشرعي للفحص قبل الزواج، وحكم إصدار قانون تشريعي من ق بل ويل األمر ي لزم به، 

بني األمرين، فحكم الشيء جمردا  خيتلف عن حكم اإللزام به  ا  أرى هناك اختالف وحسبما
 ، ولبيان ذلك نسوق املسألة اآلتية:وفرضه على املكلفني

 وهل َيب على رعيته طاعته؟ هل لويل األمر التشريع فيما مل يرد فيه نص؟
ياسة الدنيا، يف حراسة الدين وسملسو هيلع هللا ىلص  مهمة احلاكم يف الشريعة أن خيلف رسول هللاإن 

  حلاكم يف اصطالح الفقهاء اإلمام.ويسمى ا

ن العامة لألمة يف ؤو شرف على الشأن ي   -أي احلاكم-اإلمام  وعقد اإلمام ي لزم
الداخل واخلارج مبا حيقق مصلحتها، بشرط أن يكون ذلك كله يف حدود ما أنزل هللا على 

ن تسمع أبله األمة على لسان ممثليها الذين اختاروه إماما   تلتزم مقابل ذلك، ويف ملسو هيلع هللا ىلص رسوله

                                               
كتاب: الطب، ابب: ما يذكر يف ، حممد بن إمساعيل، حتقيق: حممد زهري،  صحيحهيف  أخرجه البخاري (1)

 (.5729، رقم)130، ص7، جالطاعون
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ا تغري حاله له وتطيع أمره، ما مل يتغري حاله فيصبح فاسقا  أو يعجز عن مباشرة عمله، فإذ
 .(1)انعزل بفسقه أو عجزه

يف الشريعة ليست مطلقة،  -أي احلاكم  -سلطة اإلمام ذلك تكون  بناءا  على
مقيد أبن ال خيرج على نصوص الشريعة وإمنا هو ء ويدع ما يشاء، وليس له أن يفعل ما يشا

َآ أَنَزَل هللا  ﴿أو روحها، وذلك طبقا  لقوله تعاىل:  نَـه م مب   ، (49املائدة: سورة ) ﴾َوَأن  اْحك م بـَيـْ
 ،(18اجلاثية: سورة ) ﴾الَّذ يَن ال يَـْعلَم ونَ مث َّ َجعَلْنَاَك عََلى َشر يَعة  مّ َن األَْمر  فَاتَّب ْعَها َوال تـَتَّب ْع أَْهوَاء ﴿وقوله: 

َا أَنـَْزَل اّلِلَّ  َفأ ولَئ َك ه م  اْلَكاف ر وَن﴾وقوله:   .(2)(44املائدة: سورة ) ﴿َوَمْن مَلْ حَيْك ْم مب 

مصلحة  تقتضيهما مل يرد فيه نص يف كتاب أو سنة، مبا فاحلاكم إذا  له أن حيكم في
الف  وال يوجد فيه  الشريعة اإلسالمية وال يتعارض مع أحكامهارعيته، بشرط أن ال خي 

﴿اَيأَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا َأط يع وا اّلِلََّ َوَأط يع وا الرَّس وَل َوأ ويل  اأْلَْمر  ، قال تعاىل: معصية هلل عزوجل
ْنك مْ  ر  َذل كَ فَإ ْن تـََناَزْعت ْم يف  َشْيء  فـَر دُّوه  إ ىَل اّلِلَّ  َوالرَّس ول  إ ْن   م  ّلِلَّ  َواْليَـْوم  اآْلخ  ت ْم تـ ْؤم ن وَن اب   ك نـْ

 ﴾  . (59النساء: سورة )َخرْيٌ َوَأْحَسن  أَتْو يال 
وقد اختلف أهل التفسري يف معىن أويل األمر إال أن اإلمام الطربي يف تفسريه ذكر 

ول من قال: واب، ققال أبو جعفر: وأوىل األقوال يف ذلك ابلص " :أن الصحيح هم األمراء حيث قال
 بطاعة األئمة والوالة فيما كان هلل لصحة األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابألمرهم األمراء والوالة 

 (3)"طاعًة، وللمسلمني مصلحة
وكان هذا اخلالف   املعاصرونالفقهاء ختلف ا ابلفحص الطيب قبل الزواجويف اإللزام 

، اختالفهم من انحية املصلحة يف الفحص الطيب قبل الزواج عن انشئا   -و للباحثةكما يبد-
 .هل هي متحققة أم ال؟

 
 

                                               
 .44، ص1، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعيعودة،  (1)

 .44، ص1ج، املصدر السابقعودة،  (2)

 .502، ص8، ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (3)
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 القول األول:
وعبدالكرمي زيدان، وحممد رأفت  -رْحه هللا-عبدالعزيز بن ابز  :منهم ذهب مجاعة 

اإللزام ابلفحص الطيب من ق َبل  ويل األمر إىل عدم جواز  عثمان، وحممد عبدالغفار الشريف
 : مبا أييت مستدلني

إن تصرفات ويل األمر وابألخص يف جعل املباح واجبا  إمنا تصح إذا تعينت فيها 
 .(1)"تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة"املصلحة، أو غلبت للقاعدة الفقهية 

الفحص الطيب قبل الزواج أن هذا الدليل فيه تعارض وتناقض مع قوهلم، إذ إن املناقشة: 
، فبناءا  على القاعدة الفقهية اليت ذكروها يتعني مصاحل كثرية لألفراد واجملتمعاتترتتب عليه 

 .الفحص الطيب قبل الزواج
 :القول الثاين

 :شبريحممد و ، ذهب مجاعة منهم: حممد الزحيلي ، وامليمان ، وْحدايت ماء العينني
 إبجراء الفحص الطيبإىل أنه َيوز لويل األمر إصدار قانون يلزم فيه كل املتقدمني للزواج 

 مستدلني مبا أييت:
على وجوب طاعة ويل األمر فيما ليس السنة و األدلة العامة من الكتاب    -1

 مبحرم.
 األدلة العامة الدالة على ْحاية اإلنسان لنفسه وعدم الوقوع يف التهلكة.   -2
 األدلة العامة على وجوب احلفاظ على النسل الذي هو من الضرورايت.   -3

، فال ميكن إثبات يست نصا  يف الدعوىأن هذه األدلة العامة لومن الواضح 
 (2).هبا يف أمر خاص مثل الفحص الطيباإلَياب 

 

                                               
 .121، صاألشباه والنظائرالسيوطي،  (1)

"، د.ت، الفحص الطيب قبل الزواج ودوره يف الوقاية من األمراض من منظور الفقه اإلسالميالقره داغي، " (2)
http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=170. 
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أنه َيوز لويل األمر  -وهللا أعلم-ما أرى رجحانه يف هذه املسألة  الرأي الراجح:
 اإلجبار على إجراء الفحص الطيب لكن بشروط:

أن يكون يف حال انتشار بعض األمراض الوراثية، واستفحاهلا يف اجملتمع، فإذا الحظ  -1
، فله زواجمرض من األمراض يف أبناء شعبه، وكان من أسباب انتشاره الشيوع ويل األمر 

 أن يفرضه على  الشعب قبل العقد.
، ملا حنوهاو  (1)أن يكون متعينا  يف األمراض املعدية اخلطرية، كاإليدز، والزهري، واهلربس -2

 هلذه األمراض من خطورة على حياة الطرف اآلخر وصحته.
رب ويل األمر الطرفني على عدم املضي قدما  يف عقد ال -3 ، إذا كانت نتيجة زواجأن ال َي 

، ورغب وجود إمكانية لظهور أحد األمراض الوراثية يف األبناء بعد الزواجالفحص 
الدين القره داغي يف حبثه عن الفحص الطيب قبل الطرفان يف إمتام العقد، قال علي حمي 

ما دامت فهذا ليس من حق اإلمام ألنه يصطدم ابلنصوص الشرعية القاضية بصحة العقد الزواج: "
أما أن يقول القرار مثاًل : )ويف حالة اإلخالل هبذا الشرط يعاقب بغرامة مالية ،  متوافرة، األركان والشروط

  (2)".الفالنية( فهذا جائزأو أنه ال يعطى له املزية 
( واملتعلقة ابلفحص الطيب قبل الزواج: 18، يف املادة )القانونوهذا ما نص عليه 

 ، وهو(3)"وال جيوز للموثق االمتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطيب، مىت رغب الطرفان يف إمتامه"
 دليل على قوة القانون، ومراعاته ملصلحة أفراد جمتمعه.

حال إَيابه على األفراد، فال بد للدولة أن تتكفل ابلتبعات املالية له، إذ ليس يف  -4
 مبقدورهم مجيعا  حتملها، وهذا إمنا ف رض من ق بل ويل األمر.

                                               
هو مرض معد  جدا، وينتقل عن طريق ممارسة اجلنس. وتشمل أعراض املرض: األمل، الطفح، احلّكة واحلساسية  (1)

 ، ي نظر: موقع طب ويب، "أمراض اجللد"،د.تالتناسليةالزائدة يف منطقة األعضاء 
https://www.webteb.com/dermatology/diseases . 

 ،"الطيب قبل الزواج ودوره يف الوقاية من األمراض من منظور الفقه اإلسالمي الفحص"داغي، ه القر  (2)
 .http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=170د.ت، 

 .10، صقانون األسرة القطري (3)
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كتم   وملزيد توسع يف هذه املسألة أحيلكم إىل أطروحة املاجستري املعنون هلا ب :"
ية )دراسة فقهية تطبيقية مقارنة ابللوائح األسرار الطبية و إفشاؤها يف جمال العالقات األسر 

" لألخت جواهر احلاج، فقد تناولت املوضوع بشيء من والقوانني املعمول هبا يف دولة قطر(
 .(1)التوسع واإلسهاب

 الفحص الطيب قبل الزواجنتيجة اثلثا : حكم اإللزام ب
ملرض معد  أو  أن أحد الزوجني حامال   ففي حال مت إجراء الفحص، وكانت النتيجة

 فهل حيق لويل األمر أن ي لزم املصاب بعدم الزواج؟، وراثي
جاء يف كتب املذاهب األربعة، ما يبني حكم الزواج يف حق من خياف اجلور 

 ، وذلك على النحو اآليت: كان ذلك الضررعليه أاي   بزواجه، أو تـََرت ب ضرر 
 أواًل: احلنفية

حق من خشي اجلور، وارتكاب احملرمات،  ، أن الزواج يفذكر جمد الدين احلنفي
احلكم يف حقه احلرمة، إال ففتنعدم يف حقه املصاحل املرتتبة على الزواج، وترتجح املفاسد، 

 .(2)أهنم يقولون ابلكراهة، عمال  ابلشبهني ابلقدر املمكن
من أن مييل إىل امرأة ال  اخلوفهو  -كما يظهر يل–إن املراد ابجلور هنا  تعقيب:

ابنتقال كن أن ي قاس عليه اخلوف من اجلور حتل له، فريتكب معها احملرمات، إال أنه مي
 املرض املعدي، إىل الطرف اآلخر، أو ظهور أمراض وراثية يف األبناء.

 
 
 
 

                                               
ابللوائح كتم األسرار الطبية وإفشاؤها يف جمال العالقات األسرية )دراسة فقهية تطبيقية مقارنة احلاج،  (1)

 .114-110، رسالة ماجستري، ص والقوانني املعمول هبا يف دولة قطر(

 .82، ص3، جاالختيار لتعليل املختاري نظر: املوصلي،  (2)
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 اثنياً: املالكية
من نفقة أو ذهب الدردير، إىل أن اإلنسان إذا مل خيش الزان، وأدى زواجه إىل حرام 

 .(1)إضرار، فإن الزواج يف حقه حمرم
 اثلثاً: الشافعية

قال مشس الدين الرملي أن الزواج مستحب لكل حمتاج إليه، قادر على املهر والنفقة 
 .(2)ولو كان خصيا ، أو مشتغال  ابلعبادة

 رابعاً: احلنابلة
يضعف  ذكر ابن قدامة، أن اإلمام أْحد قال عندما سئل عن رجل قليل الكسب،

 رمبا أتى وقت ال ميلك قلبه.فقلبه عن العيال: التزويج أحصن له، 
َوْلَيْستَـْعف ف  ﴿يف حق من ميكنه التزويج، فأما من ال ميكنه، فقد قال تعاىل:  هذاو 

د وَن ن َكاح ا َحىتَّ يـ غْ  ْن َفْضل ه  الَّذ يَن اَل َيَ   .(3) (33النور: )سورة  ﴾ن يَـه م  اّلِلَّ  م 
 ما سبق ترى الباحثة، أن الزواج يف هذه احلالة ينقسم إىل وجهني مها:بناءا  على 

إذا كان املرض معداي ، فالزواج يف حق املريض حرام، ألنه بذلك يؤدي إىل  -1
، وعليه إحلاق الضرر ابلطرف اآلخر قد يصل إىل هالكه، وهو ضرر حمقق

 .بعدم الزواج هفيجب على ويل األمر إلزام
لهما فثيا  فاألمر ي رتك للطرفني، إن أرادا إمتام الزواج إذا كان املرض وراأما  -2

ذلك، وإال فال، ألن الضرر هنا قد ال يتحقق، والعلم احلديث أوجد حال  
ميكنهم من ق إجراء أطفال األانبيب، إذ ملثل هذه احلاالت، وذلك عن طري

 .، وهللا تعاىل أعلمخالله عزل اجلني الوراثي املصاب

                                               
 .331، ص2، جبلغة السالك ألقرب املسالكي نظر: الدردير،  (1)

 .180، ص6، جهناية احملتاج إىل شرح املنهاجي نظر: الرملي،  (2)

 .6، ص7، جاملغينقدامة،  ي نظر: ابن (3)
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طالع على الفحص الطيب قبل الزواج، السيما يف هذه اجلزئية، اوملزيد 
"مستجدات فقهية طبية يف أحيلكم إىل أطروحة املاجستري واليت هي بعنوان: 

جمال األسرة وواقعها القانوين والتطبيقي يف دولة قطر )الفحص الطيب قبل 
 .(1)نورة راشد مقارحخت الزواج، البصمة الوراثية وأتثريها(، لأل

                                               
مقارح، مستجدات فقهية طبية يف جمال األسرة وواقعها القانوين والتطبيقي يف دولة قطر )الفحص الطيب قبل  (1)

 .84-12الزواج، البصمة الوراثية وأتثريها(، رسالة ماجستري، ص 
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 اجلانب العمليالقانون:  صل الثاين: مدى اعتبار املصلحة يففال
 

 :مها مبحثانتوطئة و وفيه 
 

 املبحث األول: استطالع رأي فئة من اجملتمع القطري يف القضااي السابقة.
 والنتائج اليت توصلت إليها.على االستبانة املبحث الثاين: تعقيب الباحثة 
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 اجلانب العملي القانون:الفصل الثاين: مدى اعتبار املصلحة يف 
 

 ..توطئة

قياس  من خالل، البحثمن  اجلانب التطبيقيإىل  يف هذا الفصل نكون قد وصلنا
قانون على مصلحة جمتمعه يف القضااي املستجدة اليت مل يرد المدى اعتبار وحرص واضع 

بذلك تكون  تكون الدراسة تنظريية فقط فبطرق عملية حىت ال للشرع فيها نص أو اعتبار
مصاحل تضمنت القضااي اليت نظراي   عَرْضت   ذاوحىت نصل هل، أقرب للواقعية واملصداقية

مدى حتقيقها ملنافع أفراد الدولة،  بينت  و  ،ها من منظور شرعي، وانقشتيف القانون مرسلة
بعمل استبانة وزعت على جمموعة من  الرؤية وتكون أقرب للصحة فقد قمت  وحىت تكتمل 

ملا  عرٌض وحتليلٌ ، ففي املبحث األول ذاهتا، يف املواد القانونية القطري عتمأطياف اجمل
ستخلص منها ها وبني مواد القانون، ونبينالتوافق  مدى رىنلعليه من آراء األفراد،  حصلت

 هلذه البنود. ا  أو توجيه ا  ميكن أن يكون تقومي ما
الناس ونظرهتم للقضااي اليت آراء الباحثة يف  رأيأما املبحث الثاين فهو حيتوي على 

وهللا لنكون بذلك قد احتوينا املوضوع كامال  من الناحية النظرية والتطبيقية،  ،مت طرحها
  املوفق واهلادي إلىب سواء السبيل.
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 يف القضااي السابقةالقطري اجملتمع  من فئةرأي استطالع املبحث األول:
اد القانون احملتوية مو بعض القطري يف اجملتمع من آراء أفراد  عرضي ذا املبحثإن ه
 واد من أحكامهذه امللننظر مدى التوافق بني حاجاهتم وبني ماجاء يف ، على املصاحل

 ونقرتح تقومي املخالف وتوجيهه إن أمكن.، فنبقي على املوافق، وتشريعات
عة من على جممو  (1)بتوزيع استبانة  آراء فئة من فئات اجملتمع، قمتوللتوصل إىل

شخص، من اجلنسني ويف خمتلف األعمار والتخصصات، بقصد  200كان عددهم   األفراد
مما يؤدي إىل تنوع األفكار معتقدات وأفكار خمتلفة ألفراد الشعب القطري التنوع وصوال  إىل 

  واآلراء فينعكس إَيااب  على البحث.

 ةعن الفئة املستهدفة يف االستبان املطلب األول: معلومات عامة
من أفراد اجملتمع  فرد 200مت استطالع رأي  من خالل هذه االستبانة كما ذكرت

استغرقت من الباحثة وقتا  يصل إىل  واليت ،% لإلانث77% للذكور و23القطري، بواقع 
  .الشهر تقريبا  

سنة  60سنة وأكثر من  20مابني أقل من  من أجريت عليهم وقد تراوحت أعمار
 على النحو اآليت:

 5 %.ألقل من عشرين سنة 
 31.5.ألقل من ثالثني إىل عشرين سنة % 
 23.5.ألقل من أربعني إىل ثالثني سنة % 
 22.5.ألقل من مخسني إىل أربعني سنة % 
 15.أقل من ستني إىل مخسني سنة % 
 2.5.أكثر من ستني سنة % 

 
                                               

 .610-110ملحق رقم )د(: االستبانة، ص  :ي نظر (1)
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 أما احلالة التعليمية فهي:
 % جامعي فأكثر.87

 % اثنوي.12.5
 % إعدادي.0.5

النسب قد تعكس مدى التطور العلمي، الذي يتميز به جمتمعنا  وهذه
 القطري، وهلل احلمد.

 ومن ضمن األمور اليت مت االستفسار عنها يف هذه الدراسة املهن وقد كانت كالتايل:
مث الطلبة  %،51النصيب األكرب كان للمهن احلكومية، حيث حصلت على نسبة 

العمل يف القطاع اخلاص وعمل املرأة كربة منزل لكل من %، وقد كانت النسبة 19.5بواقع 
%، فهناك 2%، أما األعمال األخرى فهي 6%، وللعاطلني عن العمل نسبة 10بنسبة 

رب يف من ذكرت أهنا تعمل كناشطة اجتماعية مهتمة بعادات الشعوب، واملصورة، واملتد
 %.1.5قطاع طيب، وأخريا  من يعمل كصاحب أو صاحبة شركة بنسبة 

طبيعة األفراد الضوء على من خالهلا  تسلطما سبق كان عبارة عن معلومات عامة 
ذه الشرحية، والذي هلراء اآل تنوعا يف ا التنوع خيدمنإجراء هذه الدراسة عليهم، وهذ الذين مت

  .كما ذكرت سابقا    يصب يف النهاية يف مصلحة البحث
انقشتها الباحثة يف الفصل األول، لقد تطرقت هذه االستبانة إىل املواضيع ذاهتا اليت 

من قانون المواد بعض بني آراء أفراد اجملتمع مع ما جاء يف  وذلك هبدف معرفة مدى التوافق
 : آليت، وذلك على النحو اأحكام يف املصاحل

 .املطلب الثاين: استطالع الرأي حول توثيق عقد الزواج يف احملاكم الشرعية
أن أغلب تساؤالت االستبانة قد احتوت على  بدء  البد أن نوضح هناذي ابدئ 

عدة خيارات هي: )موافق جدا ، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق جدا (، وابلنسبة 
بنسبة  لتوثيق عقد الزواج يف احملاكم الشرعية فقد كان النصيب األكرب للموافق جدا  

 %.1.5%، فاحملايد 2%، فاملوافق 3.5موافق جدا  بنسبة غري %، مث 92.5
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 الذين قالوا ابملوافقة ذكروا لذلك عدة أسباب هي: 
 اتفق عليه اجلميع. حفظا  للحقوق، وهو سبب رئيس -1
 فساد الذمم، وتضييع األمانة. -2
  هبدف الرجوع له عند إجراء الدراسات والبحوث.  -3
 أمران بكتابة وتوثيق كل ماهو مهم. هلالج لجأن هللا  -4
 حفظا  لألنساب. -5
 بني الطرفني. تنازعتقليال  للخالفات وال -6

 أما من اختاروا عدم املوافقة فقد عللوا ذلك مبا يلي:
 فى ابإلشهار أمام مجع من الناس يف جملس العقد.تَ كْ ي  على أن تسهيال  إلجراءات العقد، 

وهناك من اقرتح أن تكون إجراءات التوثيق والعمل به إلكرتونيا، حىت ال يضطر للذهاب إىل 
 للوقت واجلهد.احملكمة، فيكون فيه اختصار 

وجد بدائل ت يق، فالغالبية العظمى على أنه الأما فيما يتعلق ابقرتاح بدائل للتوث
ق العقد لدى شيخ القبيلة أو أن ثَ وَ ومن رأى أبن يـ   ،وهناك من أراد االقتصار على الشهود

 ي كتفى مبجلس العقد.
، وال يقوم به وال خيفى علينا أن هناك من يتحايل على القانون فيتنصل من التوثيق

من هذا املرجوة أو ألن التوثيق يتعارض مع أهدافه إما لعدم ثقته به أو عدم إميان  أبمهيته، 
 وغري ذلك.الزواج 

لذلك مت طرح تساؤل على من استهدفهم االستبيان، بشأن املوافقة على فرض 
 من ترك التوثيق، وقد كانت ردود أفعاهلم وآرائهم متباينة: تستهدفعقوابت 
 50.5.للذين وافقوا بشدة % 
 15.5لمحايد.% ل15.5 % للموافق و 
 11.5 .لغري املوافق بشدة % 
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 7.لغري املوافق % 
 والذين أيدوا فرض العقوابت، اقرتحوا: 

 فرض عقوابت مالية. -1
 سنوات. 3سجن مدة  -2
 اإللزام إبعالن الزواج. -3
 احلرمان من االمتيازات اليت متنحها الدولة للمتزوجني. -4
 الته احلكومية حىت يتم توثيق العقد.جتميد معام -5
 ية التوثيق يف هذا العصر.اإللزام حبضور دورات تركز على أمه -6
 إعادة العقد مبهر جديد. -7
 جتماعية.تكليفه أبعمال تطوعية ا -8
 تسجيل خمالفة يف سجل حسن السرية والسلوك. -9

 ترك حتديد العقوبة للقضاء مبا هو مناسب. -10
حرية شخصية ال ي عاقب عليها، إال أن الباحثة ترى وهناك من رأى أن ترك التوثيق 

أن كل حرية شخصية تصطدم مع حرايت اآلخرين، وتسبب هلم الضرر ال تعد حرية 
 شخصية.

 املطلب الثالث: استطالع الرأي حول نكاح الصغري والصغرية وتعدد الزوجات

 أوال : نكاح الصغري والصغرية:
%، مث من قالوا ابحلياد 69املوقف بنسبة  ديف هذا البند كان الغري موافق بشدة سي

 %.2.5%، وأخريا  املوافق 4%، مث من وافقوا بشدة 12غري موافق  أما%، 12.5
 ، فما هو األوىل برأيك؟زواجإن مت هذا ال هو:وقد مت طرح استفسار 

 توثيقه. -1
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 فسخه. -2
 تركه من غري توثيق. -3

 كاآليت: كانت  النتيجة  و 
 77.5حفظا  للحقوق.وا بتوثيق العقد % طالب 
 21.5.قالوا ابلفسخ % 
 1.اختاروا تركه من غري توثيق % 

 اثنيا : تعدد الزوجات:
زواجه اآلخر قبل العقد أو إبخبار الزوج زوجته األوىل عن  ما يتعلقوابلذات في

%، 84قبل العقد حيث كانت النسبة ا أن االختيار األكرب كان إلخباره وجدتفبعده، 
 ألسباب منها:

 للجانب النفسي للزوجة األوىل.مراعاة   -1
ملعرفة أسباب التقصري الداعية إىل الزواج اآلخر، فيتم سدها وتقوميها قدر  -2

 .جتنبا  للتعدد اإلمكان
 حفاظا  على كيان األسرة. -3
%، من تلك املقرتحات: أن 10خرى بنسبة أوهناك من آثر اقرتاح وجهات نظر  

 زواجه األول بذلك. من لديه نية مسبقة ابلتعدد فليخرب زوجته عند
%، علل 6يف حني أن من قالوا ابإلخبار بعد العقد على الزوجة الثانية كانوا بنسبة 

رب زوجته األوىل بذلك  بعضهم هذا االختيار أبن التعدد مباح وليس بواجب على الزوج أن خي 
 قبل العقد.

والظلم وملزيد عناية مبوضوع التعدد، ملا يشوب تطبيقه يف هذا العصر من اجلهل 
ة من  شرحيل  بَ من ق  صورة التعدد اليت أرادها الشارع، ل املشوهةوغريها من التصرفات واألفعال 
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تضبط قد فقد طلبنا ممن أجريت عليهم الدراسة بعض املقرتحات اليت الناس قد تكون كبرية، 
 التعدد وتقننه:

 لناحية  ن من اذان األمران معروفاهناك من ذكر العدل والقدرة املالية، لكن ه -1
الشرعية كشرطني للتعدد، والباحثة هنا تريد أفكار ومقرتحات من شأهنا املسامهة 

 يف تنظيمه وضبطه.
 فرض اشرتاطات وقوانني من الدولة متنع الغري مؤهلني له من التعدد. -2
 دراسة حالة الزوج الراغب يف التعدد قبل إجراء العقد. -3
راف، وتعريفهم أبن التعدد ليس الوعي الديين والثقايف واالجتماعي جلميع األط -4

 .فقط شهوةلل ا  قضاء
 والسلف الصاحل يف التعدد. ملسو هيلع هللا ىلصاالقتداء ابلرسول   -5
عدد، بسبب زايدة قدمة من ق َبل الدولة للزوج املزايدة املساعدات املالية امل -6

 عليه.املادية األعباء 
، ختفيفا  من حدة املشاكل لكل زوجة على حدة مسكن مستقل اإللزام بتوفري -7

 اخلالفات.و 
دد ضريبة عن كل زوجة غري األوىل، ليتم إنفاقها على تزويج الشباب دفع املع -8

 الذين مل يتزوجوا بعد.
عند العقد على الزوجة الثانية البد من اإللزام إببراز ورقة تنص على موافقة  -9

 األوىل على هذا الزواج.
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 والفحص الطيب قبل الزواجنون واملعتوه أي حول زواج اجمل: استطالع الر رابعاملطلب ال

 أوال : زواج احملنون واملعتوه:
% ممن مشلتهم الدراسة زواج اجملنون واملعتوه بشدة، وقد عزوا ذلك إىل 74خالف 

 أسباب منها:
 الطرف اآلخر.على ظلم حىت اليقع ال -1
 عدم أهلية اجملنون واملعتوه لتحمل املسؤولية. -2
 للزوجة واألبناء.أهنما غري مؤهالن لتوفري األمن واألمان  -3
 ال ميكنهما العناية ابألبناء أو رعايتهم وتربيتهم. -4
 حرصا  على عدم انتقال اجلنون إىل الذرية. -5

نون أو املعتوه معتمد %، ذكر بعضهم أن تزويج اجمل12سبة وقد كان احملايدون بن
 .هعلى درجة جنونه أو عته

، وأخريا  املوافق بشدة %3%، فاملوافق 9.5مث جاء من قالوا بعدم املوافقة بنسبة 
 %، وقد كانت أسباهبم كاآليت: 1.5بنسبة 

 توفري الرعاية واالهتمام به من ق َبل الطرف اآلخر. -1
 تلبية احتياجاته الغريزية. -2
 معرفة الطرف اآلخر ابحلالة ورضاه هبا.اشرتطوا  -3

 اثنيا : الفحص الطيب قبل الزواج:
%، 5%، مث املوافقون بنسبة 91تصدر املوافقون بشدة خيارات هذا البند بنسبة 

 وقد كانت أسباب موافقتهم عائدة إىل اآليت:
 إجناب ذرية سليمة خالية من األمراض الوراثية. -1
 توفري الوقت واجلهد واملال على الدولة والوالدين. -2
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 كتشاف هذه األمراض يف األبناء.لى األسرة من الفرقة بعد الزواج اباحلفاظ ع -3
 ألنه قانون دولة. -4

%، 0.5بنسبة  ينواحملايد ني%، والغري موافق3املوافقني بشدة كانوا بنسبة  أما غري
وال الصحابة رضوان هللا  ملسو هيلع هللا ىلصومن أسباهبم أن هذا الفحص مل يكن موجودا  يف عهد النيب 

 عليهم ومع ذلك متيزوا بصحة ممتازة.
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 والنتائج اليت توصلت إليها على االستبانة تعقيب الباحثةاملبحث الثاين: 
هذا املبحث نقف على رأي الباحثة فيما وصل إليها من آراء أفراد من اجملتمع يف 

قدا  القطري يف املواضيع اليت مت التطرق إليها، وهذا الرأي إما أن يكون موافقا  أو خمالفا  أو ان
وهذا سيكون يف املطلب  ، وبيان ما إذا كانت اآلراء موافقة أو خمالفة للقانونا  مقومأو 

  .األول
ا مجعته من معلومات فهو عن خالصة ماتوصلت إليه الباحثة مما املطلب الثاين أم

 نظرية وأخرى عملية هلذه الدراسة.

 املطلب األول: تعقيب الباحثة على نتائج االستبانة.
تعقيبها ملبحث فإن الباحثة ستعرض رأيها و يف هذا املطلب وكما ذكران كتقدمي هلذا ا

 علىستبانة واليت و َزعت على األفراد خدمة هلذا البحث، على املوضوعات املدرجة يف اال
 النحو اآليت:

 تعقيب الباحثة على استطالع الرأي حول توثيق عقد الزواج يف احملاكم الشرعية. :أوال  
 ا  توافقيف موضوع توثيق عقد الزواج كان رأي أغلب من أجريت عليهم الدراسة م 

ابملوافقة على التوثيق بشدة حيث كانت نسبتهم ، وذلك ادة القانونجاء يف م مع ما
، إال أن هناك من رفض هذا اإلجراء طلبا  للتسهيل على الناس يف إجراءات 92.5%
السيما يف هذا العصر الذي  هذا السبب غري وجيهالباحثة ترى أن  بناءا  عليه فإنالعقد، 

هد على العقد يصعب الذمم، ومتيز ابلسرعة فإن من سيشفيه ضاعت فيه األمانة وفسدت 
سواء يف لزوجية، حيتاج إىل إثبات اعند كل إجراء يرغبان به و  إحضارهمعلى الزوجني 

  غريها من األماكن.السفر و املستشفيات أو 
ابإلضافة إىل ذلك فإن الدولة تقدم تسهيالت للمتزوجني فكيف سيتم إثبات هذا 

 العقد يف الدوائر احلكومية.
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 على استطالع الرأي حول زواج الصغري والصغرية وتعدد الزوجات.تعقيب الباحثة  :اثنيا  
 زواج الصغري والصغرية: .1

افقة الصغري والصغرية، مو  زواججاءت مطالبة أفراد من اجملتمع القطري بتوثيق عقد 
إال أن القانون قنن ذلك بشروط، كانت كفيلة ابلعناية مبصلحة الفىت والفتاة للقانون 

 وأسرتيهما. 
الشروط هي: التأكد من رضى ويل األمر والطرفني، مث موافقة القاضي هذه 

املختص، وترى الباحثة أن الشرط األخري مما حيسب للقانون ألن من أولياء األمور من قد 
يوافق على زواج ابنه الصغري أو بنته الصغرية من أجل حتقيق مآرب شخصية على حساب 

ر على الطرفني، فهنا تكمن أمهية اشرتاط رضى األبناء، لكن هذا الزواج قد يكون له ضر 
 القاضي املختص.

 تعدد الزوجات: .2
ابلزواج الثاين  ، من أن إخبار الزوجة األوىلرأي األغلبية ما جاء يف القانون خالف

ألسرة، ستقرار امطالبة به قبل العقد حفظا  الللالنسبة األكرب كانت يكون بعد العقد، ف
ويف مجيع : "ت علىنص (14)املادة هناية يف حني أن  للزوجة األوىلومراعاة  للحالة النفسية 

 .(1)"األحوال ختطر الزوجة أو الزوجات هبذا الزواج بعد توثيقه

 تعقيب الباحثة على استطالع الرأي حول زواج اجملنون واملعتوه والفحص الطيب قبل الزواج. اثلثا :
 زواج اجملنون واملعتوه: .1

، حيث رفضوا زواج ورد يف القانون األغلبية منهم قد خالف ماهنا أن رأي وجدت  
 ":هيو قانون المن  (15املادة )بشروط يف  هنون قد مسح باجملنون واملعتوه بشدة، إال أن القا

 موافقة وليه. -1

 التحقق من رضاء الطرف اآلخر ابلزواج منه بعد اطالعه على حالته. -2

                                               
 .9ص، قانون األسرة القطري (1)
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 (1) ."مرضه ال ينتقل منه إىل نسله التأكد بواسطة جلنة من ذوي االختصاص من أن -3
ترى الباحثة أن رأي القانون أقوى ألنه راعى بذلك مصلحة اجملنون واملعتوه بتلبية 
رغباته ابلزواج، وتوفري من يتوىل العناية به كما أنه راعى مصلحة الذرية يف املستقبل ابلتأكد 

نظر الباحثة البد من إضافة  من عدم انتقال تلك األمراض العقلية إليهم، إال أنه من وجهة
 هل هذا الشخص ممنفجلنون أو العته، حالة ودرجة اعلى  اعتماد املوافقة على الزواج شرط

 ميكن العيش معه أم أنه شرس وغري إجتماعي وال أيلف اآلخرين.
 الفحص الطيب قبل الزواج:  .2

مصلحة األفراد  اإللزام ابلفحص الطيب، وذلك لتحقيقحيث أتت آرائهم موافقة للقانون من 
إىل واجملتمع، إال أن هناك من اقرتح إضافة فحص للكشف عن العقم والقدرة على اإلجناب 

رى   قبل الزواج.الفحوصات اليت جت 

 املطلب الثاين: النتائج اليت توصلت إليها الباحثة
هنا أنيت إىل مثرة البحث وخالصته، لنعمل على الكشف عن إجابة السبب الذي 

بعض مسائل قانون للمصلحة يف الذه األطروحة وهو معرفة مدى اعتبار ألجله كانت ه
  أمنوذجا . وآاثره الزواج

توافق من املواد القانونية يف املصاحل مع الشريعة  وللوصول إىل ذلك البد أن جنمع ما
والباحثة ومل يتعارض مع مصلحة اجملتمع، فنستطيع بذلك اإلسالمية، ورأي األفراد 

 .اعتباره للمصلحة قوة قياس مدى

 املصلحة القانوناليت وافق فيها  املواد: أوال  
أن القانون قد ألزم به، حتقيقا  ملصلحة أفراد  وجدتففي موضوع توثيق عقد الزواج 

األفراد الذين متت الدراسة عليهم قد ظا  لألنساب واحلقوق من الضياع، كما أن اجملتمع وحف

                                               
 .9، صقانون األسرة القطري (1)
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إلسالمية، فعندئذ  نستطيع القول ال خيالف الشريعة ا على ذلك، وهذا اإللزام أغلبهموافق 
 هذه اجلزئية. عندن القانون راعى املصلحة وأحسن يف ذلك إ

ابلنسبة لزواج الصغري والصغرية فإن القانون خالف إمجاع األئمة ابختياره عدم أما  
قا  ملصلحة السماح بتزويج الصغري والصغرية اللذين مل يبلغا بعد، وكانت هذه املخالفة حتقي

ومل يكن فيها خمالفة للشرع ألنه قد أخذ بقول آخر للعلماء اجملتمع ومصلحة الفىت والفتاة، 
وألن اإلمجاع وهو قول ابن شربمة وأبوبكر األصم، حيث قالوا: بعدم جواز تزوَيهما، 

املذكور يف املسألة إمجاع سكويت إذ من الصعب إثبات اإلمجاع الصريح القطعي يف مثل هذه 
 فيما خيص االستبانة فقد جاء رأي األغلبية موافقا  ملا ذهب إليه القانون.و حلاالت، ا

أن القانون مل مينع من توثيق عقد زواج  د عناية مبصلحة طريف الزواج وجدتوملزي 
الصغري والصغرية إن وقع إال أنه مل يرتك األمر هكذا على عواهنه بل اشرتط له شروط 

فال داعي إلعادهتا  (1)سابقا   وقد ذكرته تضبطه وتصل ابلعالقة بني الزوجني إىل بر األمان
 هنا.

، بعد فصل األخرية عن (3) (14مع املادة ) (2) (17ترى الباحثة هنا دمج املادة )
 بند تعدد الزوجات، الشرتاكهما يف املوضوع.

املالية لدى قدرة الإال أن الباحثة قد اقرتحت إضافة شرط رابع وهو التأكد من  
هناك من سيتكفل ابلنفقة عليه إىل أن من لتأكد ابالصغري لإلنفاق على من ستصبح زوجته 

 األمن واالستقرار لألسرة املزمع إنشاؤها.بذلك يتوفر فأن يكرب ويعتمد على نفسه، 
املادة قانون أجازه لكن بشروط وذلك يف الأن  ن واملعتوه وجدتيف زواج اجملنو 

، ومن تلك الشروط ما يعترب مصلحة مرسلة وهو عرضه على جلنة طبية من ذوي (4) (15)
ل حرص القانون وهذا دلي جلنون والعته لن ينتقل إىل ذريته،االختصاص للتأكد من أن هذا ا

 على مصلحة األبناء أيضا  وليس مصلحة الزوجني فقط.
                                               

 .74ص نفسه البحث  :ي نظر (1)

 .10، صقانون األسرة القطري (2)

 .9، صقانون األسرة القطري(3)

 .9، صقانون األسرة القطري (4)
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صحيح أن من أجريت عليهم االستبانة عارضوا زواج اجملنون واملعتوه إال أن ذلك ال  
شروط حفظت للطرفني حقوقهم السيما ابحتوائها على ينفي موافقة هذه املادة للمصلحة 

رب الطرف اآلخر على هذا العقد،  إال أن الباحثة ترى إضافة شرط وهو التأكد من فهي ال جت 
على  نعكس سلبا  درجة اجلنون لديه ألن من اجملانني من يكون شرسا  غري اجتماعي مما ي

وما  ع ْشرة الطرف اآلخر معه، كما تقرتح أن يتم تزوَيه من النساء الاليت وصلن األربعني
، كما أهنا حتقق ر على العناية بهأنضج وأقديتزوجن بعد ألهنا يف هذا السن تكون  ومل فوق

  .األهداف اليت من أجلها كان هذا الزواج
الف  يف الفحص الطيب قبل الزواج توصلنا إىل جواز اإللزام به، وأن املشرع له مل خي 

فاظه على النسل سليما  معاىف  من سالمية، بل على العكس وافقها حبماجاء يف الشريعة اإل
ا متوافقا  مع رأي الباحثة ومن أجابوا على االستبيان، إال أن األمراض الوراثية، وجاء هذ

  النفسية وتعاطي الكحول.الباحثة طالبت إبضافة الكشف عن األمراض 
 أما األفراد فطالب بعضهم إبضافة الكشف عن العقم والقدرة على اإلجناب للطرفني

 .وأصعبقبل الزواج، حىت ال حيصل الفراق بعده عند معرفة ذلك فيكون أقسى 

 ون املصلحةقانالاليت خالف فيها  املواد: اثنيا  
فيما يتعلق بتعدد الزوجات وحتديد إخبار الزوجة األوىل به بعد العقد على الثانية 

األفراد الذين أجريت عليهم  وكذلكفرتى الباحثة أن القانون قد خالف املصلحة فيها، 
قبل العقد حفظا  به شديدة فطالب األغلبية إبخبارها  عارضةهذه املادة معارضوا االستبانة 

 للمودة والعشرة، وهذا يكون من ابب اإلخبار واإلعالم ال االستئذان.
إىل حال الزوجة  حثة قد اختذت منحى  آخر وهو ترك حتديد ذلكيف حني أن البا 

البند من ، وترى حذف هذا هبا فهو من ي قرر إخبارها قبل العقد أم بعده ،ومعرفة زوجها
 .املادة، ألنه َير لألسرة مفاسد هي يف غىن  عنها

على القاضي حممد عبد الغين رمضان حول سبب  والباحثة عندما طرحت سؤاال  
حتديد إخبار الزوجة ابلزواج اآلخر بعد العقد، قال: أبن العربة قانونيا  بتوثيق العقد، إذ ال 
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ابب الوجاهة القانونية إذ كيف ي لزم  اعتبار ألي شيء بال توثيق، كما أن ذلك ي عد من
 .(1)قبل العقد يف هذه املادة!!ابلتعدد بتوثيق العقد يف املواد السابقة مث هو ي لزم ابإلخبار 

وقال إذا تبني بعد علم الزوجة بزواج زوجها من أخرى أبن ذلك فيه ضرر عليها، 
ذلك الضرر فعندئذ  تقوم احملكمة ابلقضاء  مع إثباتفلها أن تتقدم بدعوى طالق للضرر، 

 .(2)بفسخ عقد زواجها من زوجها

                                               
 م.2018مارس  28مقابلة مع حممد عبد الغين رمضان، قاضي يف حماكم األسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ  (1)

 م.2018مارس  28مقابلة مع حممد عبد الغين رمضان، قاضي يف حماكم األسرة القطرية، الدوحة، قطر، بتاريخ  (2)
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 اخلامتة
ونسأله تعاىل أن  ،ختاما  حنمد هللا جل يف عاله على مايسر لنا من إمتام هذا البحث

، وصل هللا على نبينا حممد وعلى آله يتقبله ويبارك فيه وينفع به وَيعله حجة لنا ال علينا
 . وصحبه أمجعني

نا نكون قد وصلنا إىل هناية املطاف يف أطروحة املاجستري املعنون هلا ب "مدى ه
 أمنوذجا "، وقد توصلتوآاثره  يف قانون األسرة القطري: الزواجاملرسلة اعتبار املصلحة 

والباحثني ، قد تعود ابلنفع على القراء يف هنايتها إىل عدة نتائج وتوصيات الباحثة
 هي كاآليت:واملؤسسات و 

 واًل: النتائجأ
وقفت الباحثة على اعتبار املصلحة يف كل من توثيق عقد الزواج، وأهلية   -1

الفىت زوجات، وزواج اجملنون واملعتوه و الزوجني )زواج الصغري والصغرية(، وتعدد ال
، وقد توصلت الباحثة إىل أنه أصاب املصلحة يف والفحص الطيب قبل الزواج

 .بعد توثيق العقد من ق بل املوثق، ابلتعدد غالبها، عدا إخبار الزوجة
 .يف زواج الصغري والصغرية، رعاية للمصلحة ،خالف القانون اإلمجاع -2
خالف القانون املصلحة، يف اشرتاط إخطار املوثق لعقد زواج من أراد التعدد،  -3

 لباقي زوجاته، ألن فيه مفاسد تفوق املصاحل.
وذريتهما، ابشرتاط عرضهما على ذوي أن القانون راعى مصلحة اجملنون واملعتوه  -4

 االختصاص، للتأكد من أن هذا اجلنون أو العته ال ينتقل للذرية.
 خالف القانون املصلحة يف عدم اشرتاط إذن القاضي، يف زواج اجملنون واملعتوه. -5
إجراء االستبانة عليهم وافقوا القانون يف الكثري من مواده اليت  األفراد الذين مت  -6

 يف هذا البحث. متت دراستها
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 اثنياً: التوصيات
ابب الفرقة بني الزوجني، للمصلحة يف مدى اعتبار القانون  عنالبحث  -1

 .(1)واألهلية والوالية، واهلبة والوصية، وأخريا  اإلرث
التشديد على اإللزام بتوثيق عقد الزواج، وفرض عقوابت على من يرتكه،  -2

ال سيما إن كان الرتك لسبب  حتدد هذه العقوابت من ق َبل القضاء القطري
 .غري مقنع أو بدون سبب

كما أن القانون فرض على من يرغب ابلزواج إجراء الفحص الطيب قبله،  -3
فمن ابب أوىل إلزام الطرفني حبضور دورات عن احلياة الزوجية وكيفية التعامل 

 ليتم الكشف من خالهلا عن أمراض العقول ومعاجلتها،  مع الطرف اآلخر،
مما خفف من حاالت  (2)-مثل ماليزاي- ض ذلك يف بعض الدولوقد ف ر  

 الطالق واخلالفات بني الزوجني.
ترك إخبار الزوجة برغبة الزوج يف التعدد قبل العقد اآلخر أو بعده للزوج  -4

كما جاء يف -عن طريق املوثق بعد العقد نه األعلم بزوجته، وليس جبعله أل
 .-القانون

املتعلقة بتعدد الزوجات، واليت تطالب إبخبار توصي الباحثة حبذف املادة  -5
، ألن املفسدة فيها بواسطة املوثق الزوجة والزوجات ابلزواج اآلخر بعد العقد

، ودرء املفاسد مقدم على أعظم من املصلحة، إذ تشكل ضررا  على األسرة
 .جلب املصاحل

                                               
 كمطالبة ويل األمر بتعجيل تقسيم اإلرث، من ق َبل الورثة.  (1)

% 8إىل أقل من % 32استطاعت من خالله أن ختفض ن َسبه من " الطالق"أوجدت ماليزاي حاّل  عملّيا لـ (2)
، وهي دورات "رخصة الزواج"خالل السنوات العشر األخرية، بفضل مشروع فعَّال وطموح تبّنته الدولة، هو 

تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة، واليت حيصل مبوجبها الشاب والشابة من املقبلني على االرتباط على 
رخصة "طالق وسط ساكنتها ب ماليزاي ختفض معدالت ال"ي نظر بنهدا، . لعقد ق رَاهنما" الزمة"شهادة 

 . https://www.hespress.com/un-oeil-sur-un-pays/122881.htmlم 31/1/2014، ""الزواج
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، بعد فصل (2) (14مع املادة ) (1) (17توصي الباحثة بدمج املادة ) -6
األخرية عن بند تعدد الزوجات، الشرتاكهما يف املوضوع، فتصري مادة 

ال يوثق زواج الفىت قبل ، يشرتط يف أهلية الزواج العقل والبلوغواحدة هي: 
متام مثاين عشرة سنة، والفتاة قبل متام ست عشرة سنة، إال بعد موافقة 

 .اضي املختصالويل، والتأكد من رضاء طريف العقد، وإبذن من الق
ط وشروط ملن أراد التعدد وال يرتك األمر  وضع قانون حيتوي على ضواب -7

ي للتعدد حقوقه من العدل والقدرة عط  هكذا، فمن األشخاص من ال ي  
  .للتعدد صورة مظلمة دَ مما َولَّ املالية وال يراعي زوجاته، 

ك يف إضافة اشرتاط موافقة القاضي إىل شروط زواج اجملنون واملعتوه وذل -8
كما يف املادة اليت نصت على عدم توثيق عقد زواج ،  (3) (15املادة )

ألن اشرتاط رضى ويل األمر فقط ال الصغري والصغرية إال إبذن القاضي و 
يكفي فمن أولياء األمور من ال يهتم ملصلحة أبنائه يف سبيل حتقيق مآرب 

 شخصية له.
     والفتاة  -عشرة سنةاألصغر من مثاين - أن يشرتط يف حال رغبة الفىت -9

من التأكد من توفر املال للفىت ابلزواج،  -األصغر من ست عشرة سنة-
 تكفل ويل أمره ابلنفقة عليه وعلى أسرته حىت اعتماده على نفسه.خالل 

زواج ترى الباحثة إضافة الكشف عن األمراض الفحص الطيب قبل اليف  -10
 را  من األمراض الوراثية.تكون أشد ضر قد ، ألهنا وتعاطي الكحول ،النفسية

ممن أجابوا على االستبانة أوصوا إبضافة الكشف عن القدرة على اإلجناب  -11
يف زواج ذوي ضافة مواد قانونية كما طالبوا إبيف الفحص الطيب قبل الزواج،  

 االحتياجات اخلاصة تضمن حقوقهم.

                                               
 .10، صقانون األسرة القطري (1)

 .9، صقانون األسرة القطري(2)

 .9، صقانون األسرة القطري (3)
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من خطأ  يف اخلتام ما كان يف هذا البحث من صواب فمن هللا وحده، وما كان فيه
ونقص فمن نفسي والشيطان وأسأل هللا أن يغفر يل ويتقبل مين إنه هو الغفور الرحيم، 

 وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 املالحق
 

 :)أ(رقم امللحق 

 137الطعن رقم  2011-01-11جلسة  سابقة قضائية يف توثيق عقد الزواج
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  :)أ(رقم امللحق اتبع 

 137الطعن رقم  2011-01-11سابقة قضائية يف توثيق عقد الزواج جلسة 
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  :)أ(رقم امللحق اتبع 

 137الطعن رقم  2011-01-11الزواج جلسة سابقة قضائية يف توثيق عقد 
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  :)أ(رقم امللحق اتبع 

 137الطعن رقم  2011-01-11سابقة قضائية يف توثيق عقد الزواج جلسة 
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 :(ب)رقم امللحق 

 إىل رئيس التمييز رئيس اجمللس األعلى للقضاءموجه كتاب 
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 :(ج)رقم امللحق  

 (1)الغين رمضان القاضي يف حماكم األسرة القطريةأسئلة املقابلة مع القاضي حممد عبد 
 

 
 

                                               
املوضوعات املعروضة عدا التوثيق وتنظيم الزواج من مل تتمكن الباحثة من احلصول على سوابق قضائية يف مجيع  (1)

األجانب، حيث أخربها القاضي بعدم توفر قضااي يف تلك املواضيع وبسبب ضيق الوقت وانشغاهلم ابالنتقال 
 إىل املبىن اجلديد.
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 :(د)رقم لحق امل

 االستبانة
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 :(د)رقم امللحق اتبع 

 االستبانة
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 :(د)رقم امللحق اتبع 

 االستبانة
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 :(د)رقم امللحق اتبع 

 االستبانة
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 :(د)رقم امللحق اتبع 

 االستبانة
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 :(د)رقم امللحق اتبع 

 االستبانة
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 : (ه)رقم امللحق 

 2014لسنة  279دعوى رقم يف تنظيم الزواج من األجانب سابقة قضائية 
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 :(ه)رقم امللحق اتبع 

 2014لسنة  279دعوى رقم يف تنظيم الزواج من األجانب سابقة قضائية 
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 :(ه)رقم امللحق اتبع 

 2014لسنة  279دعوى رقم يف تنظيم الزواج من األجانب سابقة قضائية 
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 :(ه)رقم امللحق اتبع 

 2014لسنة  279سابقة قضائية يف تنظيم الزواج من األجانب دعوى رقم 
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 :(و)رقم امللحق 

 2016لسنة  1835األجانب دعوى رقم من زواج السابقة إضافية يف تنظيم 
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 :(و)رقم امللحق بع ات

 2016لسنة  1835دعوى رقم األجانب من زواج السابقة إضافية يف تنظيم 
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 :(و)رقم امللحق اتبع 

 2016لسنة  1835األجانب دعوى رقم من زواج السابقة إضافية يف تنظيم 
 

 
 


